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1 INLEIDING 

De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH), zoals meegedeeld aan de Vlaamse Regering dd. 4/12/2020, beoogt 
een grondige doorlichting van de diverse uitgavenposten van de 10 beleidsdomeinen van de Vlaamse 
overheid. Aan de hand van onderzoeksvragen, die voor alle beleidsdomeinen gemeenschappelijk zijn, 
worden onderbouwde aanbevelingen geformuleerd in het kader van ‘evidence based policy’.  
 
Voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij werd een projectgroep opgericht en werd een plan van 
aanpak opgemaakt waarbij de verschillende beleidsvelden binnen de begroting aan bod komen.  
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2 BESCHRIJVING 

2.1 TE ONDERZOEKEN UITGAVEN 

Volgende uitgaven werden onderzocht en uitgebreid besproken in de maatregelfiches in bijlage 1 t.e.m. 11: 

 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)  
o VLIF-investeringen op land- en tuinbouwbedrijven (cofinanciering 50% VL – 50% ELFPO) 
o VLIF-niet-productieve investeringen (50% VL – 50% ELFPO) 
o VLIF-steun aan de agrovoedingssector (50% VL – 50% ELFPO) 
o VLIF-innovatie (50% VL – 50% ELFPO) 
o VLIF-overname (50% VL – 50% ELFPO) 
o VLIF-omkaderingssteun (100% VL) 

 Agromilieu- en klimaatmaatregelen beheerd door het Departement Landbouw en Visserij (50% VL 
– 50% ELFPO) 

 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en –Aquacultuur (FIVA) (50% VL – 50% EFMZV) 
 Steunregeling Brede weersverzekering 
 IVA ILVO en EV ILVO (in het kader van de samenhang met de IVA ILVO) 
 EVA VLAM vzw 

 
De regelgeving die de rechtsgrond vormt voor deze uitgaven is vermeld in de respectieve fiches. 
 
In die fiches komen de VBH-onderzoeksvragen aan bod en worden de gebruikte studies en onderzoeken 
vermeld. 
 

2.2 BELEIDSVELD LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ 

2.2.1 Situering van het Landbouwbeleid 

Het landbouw- en zeevisserijbeleid is verregaand geharmoniseerd voor de interne markt van de Europese 
Unie. Sinds de oprichting van de Unie in 1957 is landbouw en visserij een Unieprioriteit. Het beleid binnen 
het beleidsdomein Landbouw en Visserij wordt dan ook hoofdzakelijk bepaald op Europees niveau. De taken 
en processen binnen het departement worden grotendeels gestuurd door de Europese regelgeving rond 
landbouw en visserij, die meestal direct van toepassing is in alle lidstaten en waar nodig wordt omgezet in 
Vlaamse regelgeving.  
 
Het landbouw- en visserijbeleid dat in Vlaanderen wordt gevoerd, spitst zich dus in hoofdzaak toe op de 
omzetting en uitvoering van respectievelijk Europese Richtlijnen en Europese Verordeningen. De werking 
van het Departement Landbouw en Visserij is dan ook helemaal geënt op de uitvoering van het EU-beleid, 
dat overwegend een markt-corrigerend (/-compenserend) en stimulerend (/-sturend) karakter heeft en een 
toolbox van financiële en stimulerende maatregelen bevat. Op sommige vlakken is het beleid ook 
normerend, zoals bijvoorbeeld de regels inzake visvangst (bindende vangstquota, aanlandplicht voor 
gevangen vis, incl. de ondermaatse exemplaren, …), markttransparantie (rapporteringsplicht van prijs- en 
marktinfo), biologische productiemethode (plicht tot certificering en etikettering) en uitgangsmateriaal 
voor plantaardige en dierlijke productie (plicht certificering en handel). 
 
Ook op budgettair vlak ligt de klemtoon bij de uitgave van EU-middelen die aan België/Vlaanderen ter 
beschikking worden gesteld. Voor (sub)maatregelen waar de EU cofinanciering vereist, worden 
nationale/regionale middelen ingezet ter aanvulling van de verstrekte EU-middelen (niet omgekeerd!). Het 
Departement Landbouw en Visserij ontvangt middelen vanuit volgende Europese fondsen: 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
29.06.2021       pagina 6 van 42 

 ELFG: Europees Landbouwgarantiefonds (100% Europese steun) 
 ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (50/50% cofinanciering VL/EU) 
 EFMZV: Europees Fonds voor Maritieme zaken en Zeevisserij (overwegend 50/50% cofinanciering 

VL/EU) 
 
Wat de uitgaven betreft zijn er twee stromen te onderscheiden. 
 
De eerste stroom omvat de zuivere Europese uitgaven (o.a. directe steun, marktordening, promotie) aan de 
begunstigden. Vlaanderen hoeft hiervoor niet in middelen te voorzien, maar is wel verantwoordelijk voor 
de uitvoering ervan (in delegatie door de EU) en moet hiervoor werken via het Europees vastgelegde 
Geïntegreerd Beheers -en Controlesysteem (GBCS).  
 
De tweede stroom omvat de cofinanciering vanuit Vlaanderen ter uitvoering van het Vlaams 
Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) en het Vlaams luik van het Belgisch 
operationele programma in het kader van de Zeevisserij en Aquacultuur (EFMZV) (zie 2.2.2 en 2.2.3).  
 
De opmaak van beide gecofinancierde programma’s heeft een specifiek verloop dat efficiënte en effectieve 
maatregelen moet garanderen, inspeelt op de noden en er voor moet zorgen dat de risico’s op 
onrechtmatige uitgaven door de Europese Fondsen en de daaraan gekoppelde nationale (regionale) 
financiering zo minimaal mogelijk zijn. 
 

2.2.2 Europees kader voor plattelandsontwikkeling  

 
De totstandkoming van het programma 
 
Het programma voor plattelandsontwikkeling is van toepassing voor een welbepaalde periode. 
Een programmaperiode duurt in de regel zeven jaar waarna de set van concrete maatregelen kan 
wijzigen. Toch kunnen maatregelen ook, al dan niet sterk, bijgestuurd worden tijdens de periode. 
Zowel voorafgaand, tijdens als na elke programmaperiode gebeuren uitgebreide evaluaties die 
telkens bedoeld zijn als input voor het lopende of volgende programma of om ze bij te sturen.  
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Schematisch wordt deze beleids- en beheerscyclus weergegeven in Figuur 1. 

 

Figuur 1. De rol van de evaluaties in het PDPO (Bron: ENRD website1 ). 

Een stakeholdersbevraging, SWOT- en nodenanalyse gaan de opmaak van het programma vooraf 
en duiden aan waar maatregelen nodig zijn. Het uitstippelen van een interventielogica moet de 
efficiënte en effectieve uitwerking van de noodzakelijke maatregelen bewaken. Daarbij gebeurt 
enerzijds een afweging tussen de verschillende mogelijkheden en beschikbare instrumenten. 
Anderzijds wordt een coherent geheel van maatregelen nagestreefd, die elkaar waar mogelijk 
versterken. Daarbij moeten beoogde streefwaarden (indicatoren) vooropgesteld worden. Ook de 
controleerbaarheid van de maatregelen wordt nagegaan.  

Externe evaluatie garandeert mee de kwaliteit van het programma. Gestandaardiseerde steunbedragen (per 
eenheid) worden gecertificeerd door een onafhankelijke certificeerder. Een externe evaluator voert een ex-
ante-evaluatie uit en doet aanbevelingen voor aanpassingen. De ex-ante-evaluatie van de milieu-impact van 
het programma gebeurt door een plan-MER.  

                                              
1 The role of monitoring and evaluation in the policy cycle | The European Network for Rural Development (ENRD) (europa.eu). 
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Figuur 2 illustreert de verweven en iteratieve verhouding tussen de programmaopmaak en de ex-
ante-evaluatie en milieueffectrapportage (SEA: Strategic Environmental Assessment). 
 

 

Figuur 2. Iteratief proces tussen ex-ante-evaluatie en de opmaak van het PDPO-programma. 

 

Het volledige proces wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Pas na deze 
evaluatie en goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt het voorstel van programmadocument ter 
goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. Na deze goedkeuring begint het programma te lopen, 
maar ook tijdens de programmaperiode gebeurt er jaarlijkse rapportering aan de Europese Commissie en 
worden tussentijdse evaluaties uitgevoerd. De EU bepaalt hiervoor een aantal output- en targetindicatoren 
waarmee de voortgang en de evolutie t.o.v. de streefdoelen geduid worden in een jaarverslag. Ook zijn er 
door de EU impactindicatoren en evaluatievragen vastgelegd die de impact van het programma en de 
bijdrage aan de beleidsdoelstellingen uitdrukken, zowel op socio-economisch als op milieu- en sectorgebied. 
Enkele voorbeelden van vragen: in hoeverre heeft steunverlening in het kader van het POP innovatie, 
samenwerking en de ontwikkeling van de kennisbasis in plattelandsgebieden ondersteund? In hoeverre 
hebben de steunmaatregelen in het kader van het POP de instap van goedgeschoolde landbouwers in de 
landbouwsector en met name, de generatiewissel ondersteund? In hoeverre hebben steunmaatregelen in 
het kader van het POP bijgedragen aan een efficiënter energiegebruik in de landbouw- en de 
voedselverwerkingssector?  

Waar nodig wordt er bijgestuurd. De uitvoering van het programmadocument wordt door zowel interne 
als externe audits beoordeeld. De jaarrekening van alle Europese uitgaven wordt ook jaarlijks gecertificeerd 
door een externe instantie na diverse onderzoeken van die uitgaven, de implementatie van de maatregelen 
en de werking van het betaalorgaan.  Het Vlaams betaalorgaan is de erkende instantie die instaat voor het 
beheer van de Europese landbouwfondsen in Vlaanderen. Het gaat daarbij om het Europees 
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Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), 
beide in het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 

Het betaalorgaan verzekert een juiste registratie van steun-, betalings- en erkenningsaanvragen, stelt een 
doeltreffende controle in op de stipte naleving van de aangegane steunvoorwaarden en zorgt voor een 
correcte en tijdige uitbetaling van de steun, boekhouding en declaratie bij de Europese Commissie. 

Na afloop van de programmaperiode gebeurt een ex-post-evaluatie door een externe evaluator.  
Alle monitorings- en evaluatiemomenten zijn beschreven en worden ondersteund vanuit de EU. 
Handboeken en beste praktijken in verband met de evaluaties worden verzorgd door de Europese 
Evaluatie Helpdesk (https://enrd.ec.europa.eu/evaluation_en). 
 
De tijdslijn in Figuur 3 vat het monitorings- en evaluatiekader voor het lopende programma samen.  
 

 

Figuur 3. Stappen in het monitorings- en evaluatiekader van het GLB 2014-2020 (AIR: Annual Implementation report of Jaarverslag 
PDPO) (Bron: DG Agri, 20152). 

 
De opvolging van het programma  
 
Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO) wordt gecoördineerd door het Departement 
Landbouw en Visserij, maar bevat ook maatregelen die in delegatie worden beheerd door de Vlaamse 
Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
De uitvoering van elk PDPO-programma wordt nauwgezet opgevolgd door verschillende organen.  
 
Alle GLB-maatregelen worden uitbetaald door het Vlaams Betaalorgaan, dat is geïntegreerd in het 
Departement Landbouw en Visserij. 

                                              
2 Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission. (2015) Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the 
Common Agricultural Policy 2014-2020  
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Het Toezichtscomité volgt de voortgang van het PDPO op: hierin zijn alle ministers van de Vlaamse Regering 
vertegenwoordigd, alsook de belangrijkste stakeholders (SERV, Minaraad, SALV en de EC) en de betrokken 
administraties. Gedurende de programmaperiode worden diverse interne en externe audits verricht om de 
correcte uitvoering van de maatregelen te onderzoeken. Enerzijds gaat het om audits van de bevoegde 
Europese instanties, met name de Europese Rekenkamer en de Europese Commissie, Directoraat-generaal 
Landbouw. Anderzijds gaat het om audits van de dienst Interne Audit van het Departement Landbouw en 
Visserij. Dit is een bij Europese verordening opgelegde verplichting om audits op alle processen van het 
betaalorgaan uit te voeren. Tot slot zijn er de eveneens door de EU verplichte auditwerkzaamheden van de 
externe certificerende instantie zodat deze een gefundeerde oordeel kan vellen over de correctheid van de 
jaarrekening en de wettelijkheid en regelmatigheid van de verrichte uitgaven.  
 
De Europese middelen worden ingeschreven in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU, waarbij de 
budgettaire enveloppe voor 7 jaar wordt vastgesteld en waaraan een verdeling per lidstaat is gekoppeld. 
De Belgische enveloppe wordt daarna verdeeld over de gewesten, Dit betreft enkel het Vlaams en het Waals 
gewest. Deze (deel)enveloppes zijn dan beschikbaar voor de maatregelen uit het goedgekeurde programma 
en moeten uitgegeven worden volgens de N+3 regel (in de toekomst wordt dit N+2). Dit betekent dat de 
jaarenveloppes uitbetaald moeten worden aan de begunstigden ten laatste 3 jaar na het jaar waarin de 
steun werd toegekend. Indien dit niet gebeurt zijn de middelen verloren voor de betrokken lidstaat. Verder 
hanteert de EU een prestatiekader, wat impliceert dat een aantal mijlpalen en streefwaarden moeten 
worden vastgezet. Over die mijlpalen en streefwaarden moet gerapporteerd worden. Indien deze mijlpalen 
of streefwaarden niet gehaald worden, kan de Commissie maatregelen treffen, gaande van verplichte 
budgetverschuivingen tussen prioriteiten, tot financiële inhoudingen op de prioriteiten waar de 
streefwaarden niet gehaald zijn. Er kunnen met andere woorden middelen verloren gaan als de mijlpalen 
of streefwaarden niet gehaald worden.  
 

2.2.3 Het Europees visserijbeleid 

Het in Vlaanderen gevoerde visserijbeleid is volledig te kaderen binnen het Europees Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid. Binnen het visserijbeleid is er één subsidiekader dat ressorteert onder het Europees Fonds 
voor Maritieme Zaken en Zeevisserij (EFMZV). Voor de implementatie van de EFMZV-middelen onder gedeeld 
beheer, moet de lidstaat een nationaal Programma EFMZV opmaken volgens de Europese betreffende regels 
uit de Verordening Gemeenschappelijke Bepalingen. Daarin worden ook de gemeenschappelijke regels voor 
o.a. de structuurfondsen (ESF en EFRO) vastgelegd, en ook volgens de Europese regels uit de Verordening 
EFMZV. Het nationale Programma wordt nadien ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd.  
 
Ook hier verloopt het traject analoog met dat van landbouw: detectie van de Vlaamse noden, 
interventielogica die actietypes koppelt aan de noden, uitwerking van de actietypes in een volledig 
programma en goedkeuring van de Vlaamse Regering alvorens goedkeuring van de Europese Commissie te 
verkrijgen. En ook hier wordt het programma onderworpen aan de generieke plan-MER-procedure en is het 
programma te monitoren via vooraf gedefinieerde indicatoren. Het proces zoals hierboven beschreven is 
dus ook hier in grote mate van toepassing. 
 
Het betreft hier wel een Belgisch programma met een enveloppe die via het Meerjarig Financieel Kader 
(MFK) van de EU wordt toegewezen. Binnen het Belgisch programma voert de Waalse overheid een beperkt 
aantal maatregelen uit in delegatie. Vlaanderen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Vlaams deel 
van het programma en staat in voor de coördinatie van het volledige programma ten opzichte van de 
Europese Unie. 
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3 ANALYSE (PER MAATREGEL) 

Zoals in hoofdstuk 2.1. beschreven, werden gerichte analyses gedaan op maatregelniveau om de 
doeltreffendheid van regelgeving/beleidsinstrument te bepalen. In iedere fiche die hieronder wordt vermeld, 
wordt een analyse gemaakt van de doelstellingen van de regelgeving of het beleidsinstrument en wordt 
gekeken naar goede praktijken uit het buitenland. 
 
VLIF – steun aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven  Bijlage 1 
VLIF – steun aan niet-productieve investeringen    Bijlage 2  
VLIF – steun aan verwerking en afzet van agrovoeding   Bijlage 3 
VLIF – steun aan innovatie       Bijlage 4 
VLIF – overnamesteun        Bijlage 5 
VLIF – omkaderingssteun        Bijlage 6 
Steun aan agromilieu- en klimaatmaatregelen     Bijlage 7  
FIVA          Bijlage 8 
Steun aan brede weersverzekeringen      Bijlage 9 
Toelage aan ILVO (IVA/EV)       Bijlage 10 
Toelage aan VLAM        Bijlage 11 
 
Uitgaven voor overige maatregelen die niet diepgaand werden geanalyseerd, zijn toegelicht in bijlage 12. 

4 BEVOEGDHEID 

Voor geen van de hierboven vermelde maatregelen is er een bevoegdheidsprobleem gedetecteerd. 

5 GOVERNANCE (PER MAATREGEL) 

Voor de steunmaatregelen van het beleidsveld landbouw en zeevisserij wordt het toekenningsproces telkens 
uitvoerig beschreven in de fiches (bijlages 1 t.e.m. 9). Daarbij wordt per maatregel ook aangegeven of er nog 
ruimte is voor administratieve vereenvoudiging. Hieronder worden per maatregel de belangrijkste 
elementen weergegeven. 
 
Algemeen wordt de regeldruk door landbouwers als hoog tot zeer hoog ervaren.  
 
Dit vloeit niet zozeer voort uit het landbouwbeleid op zich, maar uit de samenvloei van diverse sectorale 
en transversale regelgevingen waartoe ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen gebonden zijn. Met 
name op vlak van voedselveiligheid (federaal), dierengezondheid (federaal), arbeid (overwegend federaal), 
fiscaliteit (overwegend federaal), dierenwelzijn (regionaal), gewasbescherming (overwegend federaal), 
natuur (regionaal), milieu (regionaal), water (regionaal), lucht (regionaal), mest (regionaal), afvalstoffen 
(regionaal), steunmaatregelen (overwegend regionaal), vergunningen (lokaal of regionaal), etc.…  
 
Elk van de bovenvermelde bestuursniveaus levert sinds meer dan een decennium inspanningen om de 
administratieve lasten die uit de geldende regelgeving voortvloeien zo beperkt mogelijk te houden. 
Desondanks is er een tendens naar meer of meer gedetailleerde regelgeving. 
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5.1 HET VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (BIJLAGE 1 – 6)  

De VLIF-steunmaatregelen met Europese cofinanciering verlopen volledig papierloos. Via verschillende 
schermen op het e-loket wordt de aanvrager begeleid om een gedetailleerde kostenopgave door te geven 
van de investeringen en dit gekoppeld aan een ruime lijst van investeringscodes. Op dit vlak is er nog een 
verbetering mogelijk, met name meer gebruik maken van andere gegevens uit andere overheidsdatabanken 
en gegevens die al binnen het departement beschikbaar zijn (bv. betreffende omgevingsvergunning). Dit 
wordt vanaf 2023 aangepakt met de start van het nieuwe GLB. 
 
Ook de betalingsaanvraag na de uitgevoerde investering verloopt volledig elektronisch.  
 
Er is een intensieve controle van de stavingsstukken (incl. facturen van de ondersteunde investeringen), 
waarbij de verschillende kosten aan gedetailleerde VLIF-investeringscodes toegewezen worden.  
 
Naast de administratieve controles gebeurt ook een uitgebreide controle van de fysische eenheden, in 
voorkomend geval in combinatie met een plaatsbezoek. Bij complexe projecten is een 100%- plaatsbezoek 
een must. In het geval van een enkele machine kan onderzocht worden of een 100% controle ter plaatse 
absoluut noodzakelijk is, of gecombineerd kan worden met andere controles die in een bepaalde periode 
reeds ingepland zijn op het bedrijf. 
 
Voor meer details: zie fiches 1 t.e.m. 6 

 

5.2  AGROMILIEU- EN KLIMAATMAATREGELEN (AMKM) (BIJLAGE 7) 

Het Departement Landbouw en Visserij betaalt in het kader van het Europees Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid diverse areaalgebonden steunmaatregelen uit. Dit gebeurt via een gestroomlijnde procesflow 
waarvoor gebruik gemaakt wordt van een performant Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS). Het 
GBCS garandeert een uniforme behandeling van steunmatregelen in de verschillende lidstaten en een 
efficiënte en effectieve uitvoering van deze steunmaatregelen. Het GBCS vereenvoudigt ook informatie-
uitwisseling. Het is een geautomatiseerde en zeer uitgebreide databank waarin o.a. informatie terug te vinden 
is in het kader van de identificatie van landbouwers, dieren, percelen en steunaanvragen.  
 
Ook de uitvoering van de steun voor toepassing van AMKM op het bedrijf, volgt deze flow en gebeurt nagenoeg 
papierloos via het GBCS. De uniforme aanpak voor meerdere types betalingen draagt bij tot administratieve 
vereenvoudiging. De landbouwer doet zijn aanvraag via een zgn. ‘verzamelaanvraag’ in het e-loket van het 
departement, een aanvraag die zoals de naam het zelf al zegt heel wat aanvragen voor de landbouwer bundelt. 
Ook betalingsaanvragen voor de AMKM beheerd door de Vlaamse Landmaatschappij gebeuren via de 
verzamelaanvraag. Het Departement Landbouw en Visserij voert daarnaast voor VLM ook controles ter plaatse 
uit. Het indienen van de eigenlijke aanvraag voor de beheerovereenkomst en de rest van het beheer van de 
beheerovereenkomsten gebeurt evenwel bij en door VLM zelf. 
 
Aangezien deze maatregel deel uitmaakt van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling is de 
maatregel ook onderhevig aan heel het evaluatiekader dat vanuit Europa opgelegd wordt. De opmaak van 
het programmadocument voor het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling heeft een specifiek 
verloop dat de goede uitwerking van maatregelen moet garanderen en er voor moet zorgen dat er geen 
risico’s zijn voor de Europese Fondsen, en dus ook de goede aanwending van Vlaamse middelen mee moet 
garanderen. 
 
Voor meer details: zie fiche 7. 
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5.3 VLAAMS FINANCIERINGSINSTRUMENT VISSERIJ EN AQUACULTUUR 

(FIVA) (BIJLAGE 8) 

Tot nu toe werden de aanvraagformulieren in het kader van het FIVA via de website van het 
Departement landbouw en Visserij ter beschikking gesteld. De begunstigde kan zijn aanvraag indienen via 
e-mail of op papier. 

Voor deze maatregel is momenteel een IT-toepassing in ontwikkeling waarbij heel het proces, van 
inschrijving tot de uiteindelijke betaling, sterk geïnformatiseerd zal worden. De begunstigde zal daarbij 
zowel de hoofdaanvraag als de betalingsaanvraag indienen op elektronische wijze. De dossierbehandeling 
en de communicatie met de begunstigden worden op deze manier geïnformatiseerd. 

De maatregel wordt achterliggend administratief beheerd via het Beheers- en Controlesysteem (BCS). Dit 
BCS bestaat reeds geruime tijd en de ontwikkeling ervan vloeide voort uit de Europese verplichtingen in 
het kader van steun die gegeven wordt via het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Het BCS 
garandeert een uniforme behandeling van steunmaatregelen in de verschillende lidstaten en een efficiënte 
en effectieve uitvoering van deze steunmaatregelen. 
 
Voor meer details: zie fiche 8. 

 

5.4 PREMIESUBSIDIE BREDE WEERSVERZEKERING (BIJLAGE 9) 

Bij de uitvoering van deze maatregel gebruikt het Departement Landbouw en Visserij zoveel als mogelijk 
zijn bestaande geïnformatiseerde instrumenten en werkwijzen, wat voor administratieve vereenvoudiging 
zorgt. De landbouwer doet zijn subsidieaanvraag via de verzamelaanvraag, een jaarlijkse aanvraag via het 
e-loket die bij de landbouwer al goed ingeburgerd is omdat landbouwers ook andere aanvragen en 
aangiften via die weg doen. Het departement beschikt via zijn Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem 
(GBCS), dat in het kader van andere areaalgebonden betalingen gebruikt wordt, al over heel wat 
perceelsgegevens die crosschecks en een performante controle mogelijk maken. 
 
Hoewel deze steunmaatregel pas recent (2020) ingevoerd werd, houdt het Departement Landbouw en 
Visserij de vinger aan de pols en werd al een eerste operationele evaluatie doorgevoerd. Die leidde al tot 
enkele praktische bijsturingen in 2021. Een meer diepgaande inhoudelijke evaluatie van de maatregel na 
enkele jaren is ook al gepland. 
 
Voor meer details: zie fiche 9. 

 

5.5 IVA ILVO – EV ILVO (BIJLAGE 10) 

 
IVA ILVO ontvangt jaarlijks apparaatskredieten vanuit de Vlaamse begroting. Het betreft enerzijds lonen en 
anderzijds werking en toelagen.  
 
Daarnaast voorziet het beleidsdomein Landbouw en Visserij voor het eigen vermogen ILVO in een jaarlijkse 
toelage die wordt toegekend voor:  

 onderhoud en werken aan onroerende goederen;  

 de door de EU verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG-visserijbeleid;  
 onderzoek en de ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen (NDGP); 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
29.06.2021       pagina 14 van 42 

 onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van de emissiereducties van de 
veeteeltsector;  

 logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector; 
 onderzoek met het oog op het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN wat 

landbouw en voeding betreft (Sustainable Development Goals). 
  
De apparaatskredieten van het IVA ILVO en de EV ILVO toelage voor het onderhoud en de werken aan het 
onroerend goed (in se apparaatskredieten) vallen buiten de scope van de VBH. Ook de toelage aan het EV 
ILVO voor de wettelijk verplichte activiteiten voor NDGP (European National Data Gathering Program) en 
Rassenproeven vallen buiten de scope van de besparingen, gezien de Europese verplichtingen terzake. 

 
EV ILVO volgt de regels van een publiekrechtelijke entiteit. De begroting wordt geconsolideerd binnen de 
begroting van de Vlaamse overheid. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en goedgekeurd door de 
Beheerscommissie en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement. De 
jaarrekening wordt voorgelegd en goedgekeurd door de Beheerscommissie, wordt gecontroleerd en 
geattesteerd door een onafhankelijk erkend revisor die rechtstreeks aan de Beheerscommissie rapporteert, 
en wordt nadien doorgezonden naar het beleidsdomein Financiën en Begroting en het Rekenhof. 
 

5.6 VLAM (BIJLAGE 11) 

 
VLAM volgt alle regels van een privaatrechtelijke vennootschap. Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld 
en goedgekeurd door de raad van bestuur en de algemene vergadering. Dit wordt opgevolgd door de 
revisor. De jaarrekening wordt voorgelegd en goedgekeurd door de raad van bestuur en de algemene 
vergadering. De jaarrekening wordt gecontroleerd en geattesteerd door een onafhankelijk erkend revisor 
die rechtstreeks aan de raad van bestuur en de algemene vergadering rapporteert. De jaarrekening wordt 
neergelegd bij en gepubliceerd door de nationale bank.  
 

5.7 OVERIGE UITGAVEN (BIJLAGE 12) 

 
De begrotingsartikelen ‘werking en communicatie’, ‘VILT’, ‘uitvoering GBCS en Vlaams Betaalorgaan’ en 
enkele kleinere maatregelen binnen het artikel ‘toelagen land- en tuinbouw’ werden niet diepgaand 
geanalyseerd. 
 
Op het vlak van governance kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds Europese of regionale 
steunmaatregelen die ingebed zijn in de processen van andere maatregelen (aanvraagmodaliteiten, 
beheer- en controle, betalingen, enz.). Anderzijds zijn er de ad-hoc uitgaven. 
 
Aangezien bijna alle areaal- en diergebonden maatregelen reeds uniform en volledig digitaal worden 
benaderd, is de ruimte tot verdere procesoptimalisatie of efficiëntieverbetering eerder beperkt. 
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6 BESPARINGSOPTIES 

6.1 INLEIDING 

In opdracht van de Vlaamse Regering is bepaald dat binnen elk beleidsdomein moet worden nagegaan op 
welke manier(en) er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% kan worden gerealiseerd. 
 
Het beleidsdomein Landbouw en Visserij telt 3 beleidsvelden: 

 Landbouw en Zeevisserij 
 Landbouw en Zeevisserij-onderzoek 
 Promotie Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij 

 
De VBH-analyse focust zich op alle 3 de beleidsvelden, maar niet alle (sub)uitgavenposten van de 
uitgavenbegroting konden vanwege de vooropgestelde timing worden meegenomen. Dat is het geval voor 
sommige (sub)maatregelen binnen het beleidsveld Landbouw en Zeevisserij. Zoals gevraagd door de 
stuurgroep Vlaamse Brede Heroverweging worden de besparingspistes niet beperkt tot de geselecteerde 
maatregelen maar wordt het totale beleidsveld bekeken, zoals hierna ook duidelijk zal worden. 
 
Voor het beleidsveld Landbouw en Zeevisserij-onderzoek zijn de in de uitgavenbegroting ingeschreven 
kredieten deels meegenomen in de analyse, met name de toelage vanuit het Departement LV aan EV ILVO 
(zie opsomming in 5.2.). 
 
Voor het beleidsveld Promotie Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij zijn de in de uitgavenbegroting 
ingeschreven kredieten volledig meegenomen in de analyse, met name de subsidie aan EVA VLAM vzw.  
 
Apparaatskredieten worden buiten beschouwing gelaten, aangezien voor deze kredieten, na de besparingen 
in de vorige legislatuur, ook voor deze legislatuur een besparingstraject werd afgesproken binnen de 
Vlaamse Regering: een besparing op loonkredieten van 75 miljoen euro in de periode 2020-2024 en een 5%-
verlaging van de werkingskredieten van het apparaat. 
 
Voor het Departement Landbouw en Visserij betekent dit een vermindering met 35 koppen en een 
besparing van 1.820.000 euro op loonkredieten. Voor het ILVO houdt dit een inlevering van 17 koppen en 
884.000 euro loonkredieten in. Zoals verder aangehaald betekent dit voor ILVO een handicap t.o.v. niet-
juridisch aan de Vlaamse overheid gekoppelde Vlaamse onderzoeksinstellingen. 
 
De werkingskredieten apparaat worden jaarlijks cumulatief met 1% verlaagd als gevolg van generieke 
besparingen op het apparaat niet-loon. Voor het Departement Landbouw en Visserij betekende dit voor 
2021 -50.000 euro en voor iva ILVO -41.000 euro. 
 

6.2 BELEIDSVELD LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ - BESPARINGEN: PISTES EN 

GEVOLGEN 

6.2.1 Startbasis - VAK 2021 

Als basis wordt de administratieve tabel van de uitgavenbegroting voor de begrotingsopmaak van 2021 
genomen.  
 
Variabele kredieten worden buiten beschouwing gelaten vermits deze een specifieke regeling volgen en 
gekoppeld zijn aan (toegewezen) ontvangsten. 
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Zo komen we tot volgende situatie. 
 
Tabel 1. Startbasis beleidsveld landbouw en zeevisserij 
 
begrotingsartikel omschrijving  VAK BO2021 

(euro) 

KB0-1KDB2AA-WT werking land- en tuinbouw en visserij 819 000 

KB0-1KDB2AB-WT communicatie land- en tuinbouw en visserij 219 000 

KB0-1KDB2AU-IS VILT 283 000 

      

KB0-1KDB2BA-WT uitvoering GBCS en erkenning Vlaams betaalorgaan 12 360 000 

KB0-1KDB2BB-WT toelagen land- en tuinbouw 17 785 000 

KB0-1KDB2BE-WT premiesubsidie voor een brede weersverzekering in 
de landbouwsector 

0 

KB0-1KDB5BW-IS VLIF 57 549 000 

      

KB0-1KDB2DT-IS Fonds voor Scheepsjongeren 100 000 

KB0-1KDB5DX-IS FIVA 3 929 000 

  Totaal 93 044 000 

  Indien besparing 5% -4 652 200 

  Indien besparing 15% -13 956 600 
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6.2.2 Besparingspistes en gevolgen 

Uit tabel 1 volgt dat een 5%-besparing een vermindering met 4.652.200 euro impliceert op het totaal van 
de begrotingsartikelen. Bij een 15%-besparing betreft dit 13.956.600 euro op het totaal van de 
begrotingsartikelen. 
 
Algemeen kan worden gesteld dat eventuele besparingen, onder welke vorm of gradatie (%) dan ook, altijd 
coherent met de beleidsprioriteiten dienen te worden doorgevoerd. Voorliggende VBH-analyse kan mogelijk 
als aanzet dienen, maar zal verder moeten verfijnd worden in functie van de concrete taakstelling die 
geformuleerd wordt door de beleidsmaker/wetgever.  
 
Daarbij moet worden benadrukt dat besparingen op Vlaamse cofinanciering van Europese maatregelen, 
vaak is dit 50/50, potentieel tot hogere reële besparingen ‘op het terrein’ leiden. M.a.w. de begunstigden 
van het landbouwbeleid zullen een hogere impact ondervinden dan louter de Vlaamse besparing. Zonder 
cofinanciering kunnen lidstaten immers geen aanspraak maken op de overeenkomstige Europese middelen. 
In dat geval mist Vlaanderen de opportuniteit om de return on investment voor de bijdrage van de Vlaamse 
belastingbetaler aan financiering van de Europese Unie, te optimaliseren.  Dat lijkt niet wenselijk omdat de 
Vlaamse overheid dan aan twee zijden verliest:  de bijdrage aan de EU blijft gelijk maar de Vlaamse overheid 
kiest desgevallend zelf om zich geen optimale terugvloei van middelen te doen.  
 
Daarom wordt aanbevolen om, ook in geval van generieke besparingen (kaasschaaf), in 
uitzonderingsmogelijkheden te voorzien in functie van de specifieke uitgavenpost, en die eventueel bij 
andere posten te compenseren. 
 
Het besparingspotentieel en de gevolgen van besparingen voor de begrotingsartikelen VLIF, FIVA, 
agromilieu- en klimaatmaatregelen (onder artikel KB0-1KDB2BB-WT) en brede weersverzekering, zijn terug 
te vinden in de betreffende bijlage 1 t.e.m. 9.  De besparingspistes en -potentieel voor niet in diepte 
geanalyseerde uitgaven zijn terug te vinden in bijlage 12. 
 
Hierna volgt een samenvatting van fiches in deze bijlagen. We vragen de lezer ook om zeker de bijlagen 
door te nemen zodat de gehele context van de maatregel duidelijk is bij verdere analyses en conclusies.  
 
Wat wij u hierna aanbieden is een overzicht van de onderzochte maatregelen, de ratio achter de betrokken 
overheidsuitgave, een inschatting van besparingspotentieel en de desgevallende besparingsimpact op zowel 
het totaal van de LV-begroting als op het behalen van de beoogde beleidsdoelen. Deze potentieel- en 
impactinschattingen zijn gebaseerd op de (detail-)becijfering in de betrokken fiches in bijlage en zijn 
cruciaal om de te nemen beslissingen te onderbouwen.  
 
De potentieel- en impactinschatting is gebaseerd op de actuele beleidsdoelen die de Europese en Vlaamse 
wetgevers formuleerden op vlak van het landbouwbeleid en andere beleid waaraan de 
voedselvoorzieningsketen is onderworpen.  Als beleidsdoelen wijzigen of worden bijgestuurd, kan ook 
onderstaande inschatting wijzigen. 
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6.2.2.1 Besparingspotentieel VLIF-steun aan investeringen (bijlage 1) 
 

 WAT ? 
 

De Europese unie streeft naar verduurzaming van de voedselproductie en stimuleert 
ondernemingen in de primaire sector om daarin op bedrijfsniveau te investeren. 
Landbouwondernemers kunnen periodiek meedingen naar steun voor investeringen die gericht zijn 
op (1) het verhogen van de weerbaarheid, (2) een meer efficiënt energie- en watergebruik evenals 
(3) de verbetering van de luchtkwaliteit. 
  
Naargelang het type investering bedraagt de steun 15 tot 40 % voor geselecteerde projecten. 

 
 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 

 
De Europese Unie hanteert strikte en hoge productienormen en -randvoorwaarden, die overheden 
in derde landen doorgaans niet of in beperktere mate opleggen aan de eigen landbouwers. Tegelijk 
laat de Europese Unie in het kader van haar handelsbeleid toe dat producenten uit derde landen in 
competitie treden met EU-producenten, waardoor op het terrein een ongelijk speelveld is ontstaan. 
Zonder corrigerende/flankerende maatregelen zou deze marktsituatie de EU-producenten 
wegconcurreren en op termijn de EU-voedselsoevereiniteit/-zekerheid hypothekeren. Aangezien 
voedsel de eerste basisbehoefte is van elke mens en het geopolitiek/strategisch risicovol is om de 
voorziening er van uit te besteden aan derden, oordeelde de Europese wetgever dat de negatieve 
gevolgen van haar handelsbeleid ten aanzien van landbouwondernemingen worden gecompenseerd 
aan de hand van niet-handelsverstorende steun die gericht is op verduurzaming. Deze steun is 
conform de internationale afspraken die gelden binnen de Wereldhandelsorganisatie. 
 
De absolute doelstelling van de voorliggende investeringssteun is versnelde verduurzaming en 
verjonging van de Vlaamse land- en tuinbouwsector via investeringen in o.a. energiebesparing, 
precisielandbouwtechnieken, technieken ter verhoging van de bodemkwaliteit, investeringen in 
dierenwelzijn, enz. 
 
Verder ondersteunt het VLIF de economische weerbaarheid van onze land- en tuinbouwbedrijven 
met bijzondere aandacht voor de jonge landbouwers. Bepaalde verdienmodellen zoals korte keten, 
hoevetoerisme en biologische landbouw worden extra gestimuleerd. In dit kader kunnen ook 
investeringen in het kader van risicopreventie vermeld worden, zoals investeringen in 
oogstprotectie en profylaxie. 

 

 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Laag.  
 
Betreft Europese maatregel die 50% gecofinancierd wordt. 
 
Het handelsbeleid van de Europese Unie is van cruciaal belang voor lidstaten/regio’s met een open 
economie, waaronder ook België/Vlaanderen (BBP, tewerkstelling, …).  
Niet iedereen haalt evenwel evenveel voordelen (pro’s) die het handelsbeleid biedt. Het is een 
kerntaak van de overheid om marktcorrigerend op te treden waar zich contra’s manifesteren.  
Besparen op deze uitgaven leidt tot verminderde competitiviteit en lekkage-effecten naar derde 
landen, waar noch economie, klimaat, milieu of dierenwelzijn mee gebaat zijn. 
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 BESPARINGSIMPACT ? 
 
Impact besparing op overheidsuitgaven LV:     gemiddeld. 
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:   hoog. 
 
Bij ongewijzigd Europees, federaal of regionaal beleid (fiscaal, normerend, …) zal een besparing de 
investeringsbereidheid in duurzame primaire productie onvermijdelijk doen afnemen.  
 
Dit zal gevolgen hebben op ecologisch, economisch en sociaal vlak.  

 
- Ecologische impact 
 
De gemiste impact bij besparingen op VLIF-steun manifesteert zich op verschillende milieu-
indicatoren, waaronder energieverbruik, energetische broeikasgasemissies, ammoniakuitstoot, 
uitstoot van fijn stof, geuremissies, niet-energetische broeikasgasemissies, niet-gerealiseerde 
hemelwateropslag, enz.  

 
Door lagere VLIF-steun zal de kans dat de landbouwsector de vooropgestelde doelstellingen inzake 
stikstof, energetische en niet-energetische broeikasgasemissies in 2030 zal halen, significant 
afneemt bij ongewijzigd overig beleid. Ook zal minder geïnvesteerd worden in waterkwaliteit- en -
besparing. Op deze manier zal het VLIF minder kunnen bijdragen in het vooropgestelde tijdpad om 
de goede toestand van alle waterbekkens op Vlaams grondgebied te behalen, en dit zowel op het 
vlak van waterkwaliteit en –kwantiteit. 

 
- Economische impact 

 
Een groot effect situeert zich ook op het vlak van investeringen in automatisatie, die de 
selectieprocedure bijna niet meer zullen overleven. Tot 100% van de projecten zal potentieel niet 
langer door de overheid gesteund worden. Het gaat hierbij over investeringen zoals sensoren en 
sorteer- en verpakkingsmachines. Arbeid is duur in Vlaanderen, en om competitief te kunnen blijven 
wordt in de landbouwsector, net als in andere ‘maak-sectoren’, vaak ingezet op automatisatie. De 
specifieke ondersteuning door het VLIF en de extra stimulus voor dergelijke investeringen zal 
volledig wegvallen.  

 
Ook verbreding en bijzondere dierlijke productie zoals insectenkweek wordt geraakt. 

 
Door het uitblijven van investeringen, zullen ook machinebouwers en installateurs en hun 
respectieve toeleveraars minder omzet realiseren. 

 
- Sociale impact  

 
Door de besparingen worden vooral de jonge landbouwers geraakt. Op deze manier zal 
onvoldoende uitvoering gegeven worden aan het Vlaams regeerakkoord dat jonge landbouwers 
extra gesteund moeten worden door het VLIF in de duurzame bedrijfsontwikkeling. 

 

6.2.2.2 Besparingspotentieel VLIF-steun aan niet-productieve investeringen (bijlage 2) 
 

 WAT ? 
 

Niet-productieve investeringen zijn, zoals de term aangeeft, niet gericht op het verhogen van de 
productiviteit van de investerende onderneming. Dit type investeringen is daarentegen gericht op 
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de levering van bovenwettelijke publieke diensten en goederen door de primaire sector aan de 
maatschappij. Er is bijzonder aandacht voor de verhoging van de biodiversiteit, de bodemkwaliteit 
en bedrijfsmatig waterbeheer. 
 
Deze investeringssteun bedraagt 50%, 75% of 100 % van de subsidiabele kosten, afhankelijk van het 
subtype investering.  
 

 
 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 

 
Landbouwers produceren zowel private goederen (bv. voeding, drank, hoevelogies) als publieke 
goederen en diensten (bv. ecosysteemdiensten, waterberging, koolstofcaptatie, 
landschapsonderhoud). 
 
Private goederen zijn uitsluitbaar en rivaliserend. De consumptie van een glas melk of een preisteel 
impliceert dat beide goederen niet meer door anderen geconsumeerd kunnen worden. 
Consumenten zijn vrijwillig bereid om private goederen te vergoeden (marktwerking). 
 
Publieke diensten daarentegen zijn niet-uitsluitbaar en niet-rivaliserend. Als een consument 
voordeel ondervindt van de inspanningen die een landbouwer levert om meer CO2 uit de lucht te 
halen en op te slaan in zijn bodems, en zo de klimaatverandering tegengaat, verhindert dat niet dat 
alle andere consumenten daar precies evenveel voordeel van ondervinden of genieten. Het gros van 
de consumenten voelt zich bijgevolg niet gedwongen om kosten en gederfde inkomsten die 
voortvloeien uit dergelijke publieke diensten te vergoeden (‘free rider syndrome ). De leverancier 
wordt niet via marktwerking vergoed voor zijn/haar inspanningen. De Europese wetgever corrigeert 
dit marktfalen via steun die wordt gefinancierd met publieke middelen (geïnde belastingen). Het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kost elke Europeaan 30 eurocent per dag.  
 
Daarnaast werd het belang van niet-productieve investeringen ook politiek verankerd in het 
Regeerakkoord 2019-2024: ‘Ook zullen er minimaal 10% van de VLIF-middelen ingezet worden voor 
niet-productieve investeringen, waarbij landbouwers onder meer steun krijgen voor 
landschapselementen en niet-productieve investeringen in water- of bodembeheer.’  

 
Deze steun is conform de internationale afspraken die gelden binnen de Wereldhandelsorganisatie. 

 

 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Laag 
 
Betreft Europese maatregel die 50 % gecofinancierd wordt. 
 
Gezien de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de primaire sector op vlak van de 
ecologische component van duurzame ontwikkeling, lijkt het terugschroeven van 
overheidsinvesteringen in publieke (ecosysteem)diensten niet evident.  
 
Alternatieven waarbij niet langer de primaire sector, maar de publieke sector zelf instaat voor de 
levering van de betrokken diensten (bv landschapsonderhoud) zouden het overheidsbeslag doen 
toenemen. Dezelfde macro-economische wetmatigheden gelden als voor publieke diensten die door 
andere terreinbeheerders in het buitengebied worden geleverd. In situaties van marktfalen zijn 
investeringen of verdienmodellen zonder overheidsondersteuning slechts in uitzonderlijke gevallen 
realiseerbaar of op langere termijn vol te houden. 
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 BESPARINGSIMPACT ? 
 
Impact besparing op overheidsuitgaven LV:     eerder laag. 
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:   hoog. 
 
Bij ongewijzigd Europees, federaal of regionaal beleid (fiscaal, normerend, …) zal een besparing de 
investeringsbereidheid bijna volledig wegnemen. De investeringssteun dekt nu louter de kosten. 
Afhankelijk van de conjunctuur worden niet-kostendekkende investeringen uitgesteld of niet 
uitgevoerd door ondernemers.  
 
Dit zal gevolgen hebben op ecologisch vlak, zowel voor onder meer biodiversiteit, waterinfiltratie, 
bodemerosie. 

 

6.2.2.3 Besparingspotentieel VLIF-steun aan verwerking en afzet agrovoeding (bijlage 3) 
 

 WAT ? 
 

Investeringsprojecten van agrovoedingsbedrijven waar er een win-win is tussen land- en 
tuinbouwers en andere ketenpartners, kunnen meedingen naar overheidssteun. Bijzondere 
aandacht gaat naar investeringen waarbij de milieudruk van land- en tuinbouwproducten 
verminderd wordt en projecten gericht op de circulaire economie. Enkel begunstigden actief in de 
eerste verwerking van een product (bv. aardappelverwerker, groentenverwerker) komen in 
aanmerking.  
 
Deze investeringssteun bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. 

 

 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 
 

De Vlaamse landbouwsector is sterk verweven met de aanwezigheid van de voedingsindustrie in 
Vlaanderen. De voorbije jaren werd dit de belangrijkste (maak-)industriële sector in Vlaanderen. 
Deze aanwezigheid wordt gezien als een sterkte en een kans om blijvend in te zetten op de verdere 
verduurzaming en het creëren van toegevoegde waarde bij de eerste verwerking en afzet van 
primaire land- en tuinbouwproducten. 

 
Land- en tuinbouwers hebben niet alleen belang bij een duurzame toekomstgerichte productie van 
landbouwproducten, maar ook bij een duurzame en toekomstgerichte verwerking en afzet. De 
duurzaamheid van een bepaald product wordt immers niet enkel ‘on farm’, maar ‘farm-to-fork’ 
bepaald.  
 
In het kader van de circulariteit van de maak-industrie hanteert de Vlaamse overheid een beleidsmix, 
bestaande uit normerende en stimulerende maatregelen. Het is van absoluut belang dat win-win-
projecten tussen primaire producent en eerste verwerkers gericht op circulaire economie 
gestimuleerd worden door de overheid met het oog op een verdere verduurzaming van het gehele 
agrobusinesscomplex.  
 
Betreft Europese maatregel die 50% gecofinancierd wordt. 
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 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Gemiddeld.  
Er is een potentiële besparing op het budget als de lat hoger gelegd wordt naar de win-win tussen 
primaire producent en verwerker. Dit zou dan betekenen dat projecten die sterk focussen op 
ecologische duurzaamheid, maar die slechts beperkt potentieel hebben naar een betere 
economische situatie voor de primaire producenten, niet meer geselecteerd kunnen worden. Het 
gaat hier bv. over projecten die een significante waterbesparing opleveren in het productieproces. 
Dergelijke projecten zouden dan enkel nog eventuele financiering kunnen krijgen via VLAIO als men 
hiertoe kansen biedt in hun regelgeving. Vandaag zijn er duidelijke afspraken over de scheidingslijn 
tussen investeringssteun die door beide entiteiten gegeven wordt. 

 
 BESPARINGSIMPACT ? 

 
Impact besparing op overheidsuitgaven LV:     Beperkt  
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:   Gemiddeld tot hoog.  
 
Het budget is eerder beperkt, dus ook de besparing erop. Volledige besparing is enkel haalbaar als 
dit type investeringssteun ingebed zou worden in het investeringsbeleid van de Vlaamse overheid 
gericht op andere sectoren zodat er geen ongelijk speelveld ontstaat tussen de diverse sectoren. 

 

6.2.2.4 Besparingspotentieel VLIF-steun innovatie (bijlage 4) 
 

 WAT ? 

Via de projectsteun worden innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking 
en afzet van landbouwproducten ondersteund. Het betreft projecten die zich richten op zowel 
technologische als niet-technologische innovatie, en zowel op product- als procesinnovatie.  

Deze investeringssteun bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. 
 

 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 

VLIF-projectsteun innovatie heeft een unieke plaats in de innovatiespiraal: het biedt ondersteuning 
om innovaties voor het eerst in de praktijk te brengen op onze land- en tuinbouwbedrijven.  

Zoals aangetoond in de innovatietheorie van Rogers (‘diffusietheorie’) begint elke innovatie bij de 
pioniers. Het zijn deze pionier-landbouwers die hun nek uitsteken en risico durven nemen om als 
eerste een innovatie door te voeren. De overheid heeft er baat bij dat innovaties snel hun ingang 
vinden in de sector, dit kan door een grotere groep landbouwers te stimuleren om de rol als 
innovator op te nemen. Op die manier wordt een deel van het risico van de investeringen ook 
gedragen door de overheid. Wat de diffusietheorie aangeeft, is dat succesvolle innovaties hun weg 
vinden naar steeds meer landbouwers. Neem je echter deze specifieke ondersteuning voor deze 
eerste stap weg, dan zullen bepaalde innovaties nooit of pas veel later in de tijd de land- en 
tuinbouwsector bereiken. 

Betreft Europese maatregel die 50 % gecofinancierd wordt. 
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 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Laag. 
 
Innovatie is de motor van de Vlaamse economie. Innovatie is noodzakelijk om de welvaart op 
middellange en lange termijn veilig te stellen. Via innovatie komt de sector tot oplossingen voor de 
vele uitdagingen op economisch, ecologisch en sociaal vlak. 

 
 BESPARINGSIMPACT ? 

 
Impact besparing op overheidsuitgaven LV:     Eerder laag. 
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:   Hoog. 
 
Het budget is eerder beperkt dus ook de besparing erop. Zoals eerder aangegeven is besparen op 
innovatie de doodsteek voor de Vlaamse kennis- en innovatie-economie, ook in de landbouwsector. 
Hiermee verliest de Vlaamse economie dus op lange termijn haar competitief voordeel.  

 

6.2.2.5 Besparingspotentieel VLIF-overnamesteun (bijlage 5) 
 

 WAT ? 
 

Professionele landbouwers tot 40 jaar oud en die zich voor het eerst vestigen, kunnen naargelang 
hun brutobedrijfsresultaat 40.000 euro tot 70.000 euro opstartsteun genieten. 

 
 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 

 
Het is eigen aan een markteconomie met vrije mededinging dat ondernemingen zich competitief 
trachten te onderscheiden, onder meer via kostenoptimalisatie, productiviteitstoename en 
schaalverandering(/vergroting). Dit verhoogt de kapitaalsintensiviteit van de bedrijven en maakt 
overname van familiale bedrijven als jonge starter steeds minder evident.  

 
In tegenstelling tot andere mondiale productieregio’s, waar de landbouwproductie in toenemende 
mate gebeurt door grootschalige integratoren en aandeelhouder-gestuurde bedrijven, prefereren 
zowel de Europese Unie als de Vlaamse overheid tot nader order het behoud van het familiale 
landbouwmodel dat gekenmerkt wordt door inbreng van eigen kapitaal en arbeid.  
 
Aangezien jonge starters in de opstartfase met hoge kosten geconfronteerd worden , terwijl de 
inkomsten op dat ogenblik doorgaans niet mee evolueren, besliste de Europese wetgever om in een 
opstartsteun te voorzien. 
 

 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Laag. 
 
Betreft Europese maatregel die 50 % gecofinancierd wordt. 
 
De gemiddelde leeftijd van de Vlaamse landbouwer is 52 jaar en blijft jaarlijks stijgen, net zoals het 
aandeel landbouwers dat aangeeft geen opvolging te zullen hebben. 
 
Vrijkomende hoeves maar ook de gronden worden in toenemende mate onttrokken aan het 
voedselproductiepotentieel (residentiële invulling, zonevreemde functies, recreatie, …). Gezien de 
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demografische evolutie (bevolkingstoename) en bijhorende voedselvraag die zich de komende 
decennia aandient, zowel op Vlaams, Belgisch, Europees als mondiaal niveau, is dit een 
zorgwekkende tendens.  
Om de lokale voedselproductie en het familiale karakter er van op langere termijn veilig te stellen 
is het belangrijk dat het aantal land- en tuinbouwers niet onder een kritische grens terechtkomt. 
Via deze steun worden jongeren gestimuleerd om het voedselproductiepotentieel in stand te 
houden. 
 

 BESPARINGSIMPACT ? 
 
Impact op overheidsuitgaven LV:     middelmatig 
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:  hoog 

 

6.2.2.6 Besparingspotentieel VLIF-omkaderingssteun (bijlage 6) 
 

 WAT ? 
 

Onder omkaderingssector wordt verstaan het geheel van bedrijven, verenigingen en instellingen 
waarvan de activiteiten bijdragen tot de ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector of tot de 
begeleiding van activiteiten op land- en tuinbouwbedrijven. Zij hebben als doelstelling de 
organisatie van praktijkgericht onderzoek in de plantaardige en de dierlijke sector. 
 
De omkaderingssector moet continu investeren om relevant te blijven voor de land- en tuinbouwers 
en andere actoren in de land- en tuinbouwsector. Gezien de grote kapitaalsintensiviteit, vergt dit 
juiste strategische keuzes en goede partnerschappen.  
 
Momenteel bestaat de doelgroep uit 20 praktijkcentra voor land- en tuinbouw en analoge 
instellingen. 
 
Deze investeringssteun bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. 

 
 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 

 
De praktijkcentra worden vanuit de Vlaamse overheid ondersteund voor zowel een deel van hun 
werkingskosten als voor de investeringen die ze doen. Investeringen zijn nodig op twee vlakken: 
representatief onderzoek blijven verrichten en het niveau van innovatieve investeringen zelf.  
 
Het is duidelijk dat om relevant te blijven de praktijkcentra de ontwikkelingen op de voet moeten 
volgen. Als land- en tuinbouwbedrijven steeds nieuwe technieken gebruiken die gepaard gaan met 
onroerende en roerende investeringen (dus innovatie via investeringsgoederen niet via 
gebruiksgoederen), moeten de proefcentra kunnen volgen. Indien dit niet het geval is zal het 
praktijkgericht onderzoek dat verricht wordt in een verouderde infrastructuur niet meer 
representatief zijn voor de sector. Daarnaast moeten de proefcentra ook de middelen hebben om 
zelf innovatieve technieken te kunnen uittesten, die bij succes dan hun weg kunnen vinden naar de 
land- en tuinbouwbedrijven zelf (al dan niet in de eerste fase via VLIF-projectsteun innovatie). 
 
Bij besparing zullen de proefcentra enkel nog kunnen rekenen op privé-middelen en zullen ze niet 
meer in staat zijn om de vernieuwingen tijdig door te voeren (in het kader van het representatief 
blijven van het onderzoek) en zullen investeringsinnovaties niet of laattijdig hun ingang vinden in 
de sector.  
De maatregel is conform het Europees kader voor staatssteun. 
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 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Laag. 
 
De maatregel heeft een cruciale plaats in de innovatiespiraal. Wordt deze weggenomen dan draait 
de innovatiespiraal vierkant.  

 
 BESPARINGSIMPACT ? 

 
Impact besparing op overheidsuitgaven LV:     Laag  
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:   Gemiddeld tot hoog 
 
Het budget is eerder beperkt dus ook de besparing erop. Zoals eerder aangegeven is besparen op 
innovatie de doodsteek voor de Vlaamse kennis en innovatie economie, ook in de 
landbouwsector. 
 
Besparen hypothekeert de realisatie van de overeenkomstige EU- en Vlaamse doelstellingen en 
impliceert een opportuniteitskost voor de Vlaamse overheid omdat de instellingen in mindere 
mate kunnen meedingen naar onderzoeksfinanciering (INTERREG, PDPO, Horizon2020). 

 

6.2.2.7 Besparingspotentieel uitgaven Agromilieu- en klimaatmaatregelen (bijlage 7) 

 

 WAT ? 
 

Agromilieu- en klimaatmaatregelen zijn vrijwillige vijfjarige overeenkomsten die landbouwers 
sluiten met de overheid om op het bedrijf bepaalde teelten, technieken of praktijken toe te passen 
die ecologisch, milieu- of klimaatgericht een wetenschappelijk aangetoond gunstig effect hebben., 
Toch zijn ze bedrijfseconomisch suboptimaal (kosten, inkomsten) waardoor de betrokken 
landbouwer een competitief nadeel ervaart ten opzichte van niet-deelnemers.  
 
Een deel van deze Europese maatregelen wordt beheerd door het Departement Landbouw en 
Visserij en gecofinancierd vanuit de begroting Landbouw en Visserij. Een ander deel wordt beheerd 
door de Vlaamse Landmaatschappij en gecofinancierd vanuit de begroting Omgeving en Natuur. 
 
De steun voor de maatregelen beheerd door het departement, bedraagt in regel 80% van de extra 
kosten en gederfde inkomsten. 

 

 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 
 

Idem als steun voor niet-productieve investeringen (6.2.2.2).  
 
De Europese wetgever investeert in agromilieu- en klimaat door het marktfalen te corrigeren waar 
landbouwers die bovenwettelijke publieke goederen en diensten leveren aan de maatschappij, mee 
geconfronteerd worden.  
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 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Laag. 
 
Betreft Europese maatregel die 50 % gecofinancierd wordt. 
Gezien de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de primaire sector op het vlak van de 
ecologische component van duurzame ontwikkeling, lijkt het terugschroeven van 
overheidsinvesteringen in publieke (ecosysteem)diensten niet evident.  
 
Alternatieven waarbij niet langer de primaire sector, maar de publieke sector zelf instaat voor de 
levering van de betrokken diensten zouden het overheidsbeslag fors doen toenemen. Dezelfde 
macro-economische wetmatigheden gelden als voor publieke diensten die door andere 
terreinbeheerders in het buitengebied worden geleverd. In situaties van marktfalen zijn 
investeringen of verdienmodellen zonder overheidsondersteuning slechts in uitzonderlijke gevallen 
realiseerbaar. 

 

 BESPARINGSIMPACT ? 
 
Impact besparing op overheidsuitgaven LV:     eerder laag. 
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:   hoog. 

 
Mochten gemaakte kosten en gederfde inkomsten niet meer in dezelfde mate worden ondersteund, 
dan worden competitieve verschillen tussen leveranciers van publieke diensten en anderen vergroot. 
De steunintensiteit (€/hectare) wordt nu al in het algemeen als te laag ervaren. Bij een verdere 
verlaging van de huidige steunbedragen is de verwachting dus dat landbouwers zullen afhaken, 
aangezien de vergoeding dan (nog meer) als onvoldoende wordt gezien. Dat zal de impact van de 
betreffende maatregelen verminderen.  

 

6.2.2.8 Besparingspotentieel uitgaven FIVA (bijlage 8) 
 

 WAT ? 
 

FIVA is het equivalent van VLIF-investerings- en startsteun (6.2.2.1 en 6.2.2.5) voor de zeevisserij- en 
aquacultuursector. Daarnaast financiert het FIVA verwante omkaderende activiteiten zoals het 
onderzoek in visserij en aquacultuur, visveilingen, visverwerking en commercialisatie van vis.  
 
De totale investerings- of omkaderingssteun bedraagt 25, 40, 50, 60, 75 of 100% van de subsidiabele 
kosten. 
 
Deze steun is conform de internationale afspraken die gelden binnen de Wereldhandelsorganisatie. 

 
 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 

 
De steunmogelijkheden vanuit het FIVA aan de visserij- en aquacultuursector kaderen binnen het 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en het bijhorende structuurbeleid via het Europees Fonds 
voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Dit GVB is een regeling voor het beheer van de Europese 
vissersvloten en voor het behoud van de visbestanden als gemeenschappelijke hulpbron. Het is 
ingevoerd in de jaren 70 en is sindsdien al verschillende keren herzien (in de regel om de 10 jaar). 
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Enerzijds regelt het de toegang tot de bestanden en de wateren: het geeft alle Europese 
vissersvloten gelijke toegang tot de Europese visgebieden zodat zij eerlijk met elkaar kunnen 
concurreren. 
 
Anderzijds wil het GVB de visbestanden beschermen. Hoewel het voor onze voedselvoorziening van 
belang is in voldoende visvangst te voorzien, zijn er beperkingen nodig. Visserijpraktijken mogen 
namelijk niet zo ver gaan dat de visbestanden zich niet of onvoldoende kunnen voortplanten. 
Daarom legt het huidige beleid maatregelen op die het behoud en de duurzame exploitatie van de 
visbestanden op lange termijn moeten verzekeren. Hierbij streeft men naar een ‘maximale duurzame 
opbrengst’ (maximum sustainable yield – MSY), om hoge langetermijnopbrengsten te kunnen 
garanderen. Specifieke beheersmaatregelen om deze doelstellingen te bereiken, zijn onder meer: het 
opstellen van meerjarenplannen, technische maatregelen en de invoering van vangstbeperkingen 
(de zogenaamde TAC’s (Total Allowable Catches) en quota). 
 
Samengevat moet het GVB ervoor zorgen dat zowel de visserij als de aquacultuur ecologisch, 
economisch en sociaal duurzaam zijn en dat ze een bron van gezond voedsel voor alle EU-burgers 
vormen. Daarnaast moet het een dynamische visserijsector bevorderen en een goede 
levensstandaard voor de visserijgemeenschappen waarborgen. De ondersteuning vanuit het FIVA 
als cofinanciering voor het EFMZV moet ervoor zorgen dat onze Vlaamse visserij- en 
aquacultuursector competitief kan blijven op het Europese niveau, met de nadruk op het verbeteren 
van de ecologische voetafdruk en de sociaal economische leefbaarheid ervan. 
 

 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Laag. 
 
Betreft Europees programma met maatregelen die minstens 50 % gecofinancierd worden 
(maatregel afhankelijk). 
 
De Belgische Vissersvloot telt momenteel nog slechts 64 commerciële vissersvaartuigen. Dit 
betekent een halvering t.o.v. het jaar 2000 toen er nog 127 waren. Het is duidelijk dat onze 
vissersvloot een inkrimpende tendens vertoont. 
De ondersteuning van de visserij- en aquacultuursector, zij het via directe investeringssteun of via 
omkaderende steun, moet ervoor zorgen dat de leefbaarheid van deze sectoren op zijn minst 
behouden blijft, om te vermijden dat deze onder een kritische ‘minimale vitale’ grens valt. Het 
benutten van de Europese visquota, die België ter beschikking heeft, moet immers ook in de 
toekomst blijvend op een duurzame manier kunnen gebeuren. 

 
 BESPARINGSIMPACT ? 

 
Impact besparing op overheidsuitgaven LV:     laag 
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:   hoog 

 
Het besparen op investeringen in innovatie kan budgettaire ruimte vrijmaken op korte termijn. Op 
lange termijn evenwel zal de verduurzaming van de Vlaamse visserij- en aquacultuursector 
vertraging oplopen t.o.v. de ons omringende landen die nu al meer inzetten op innovatie.  
 
Voor de steun aan de visverwerkende bedrijven ontstaat een risico dat door minder te investeren 
in de lokale verwerking, er minder toegevoegde waarde in Vlaanderen wordt gecreëerd. Reders 
zullen in dat geval geneigd zijn om gevangen vis eerder in andere lidstaten aan te landen. Dit kan 
leiden tot een vicieuze cirkel met impact op de ganse visserijketen, gaande van de visveilingen, 
visverwerkende bedrijven, grote en kleine vishandel tot en met de consument. 
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Het FIVA financiert vandaag enkel Europese maatregelen, er wordt geen steun voorzien voor zuiver 
Vlaamse maatregelen in de visserij. Bij besparingen op het FIVA zullen de door Vlaanderen onbenutte 
Europese middelen vanwege onvoldoende FIVA-cofinanciering, benutbaar worden voor het Waalse 
Gewest. 

6.2.2.9 Besparingspotentieel op steun aan de brede weersverzekering (bijlage 9) 
 

 WAT ? 
 

Van 1976 tot 2019 vergoedde de overheid zelf schade aan teelten veroorzaakt door uitzonderlijke 
weersfenomenen met omvangrijke impact. Met ingang van 2020 hief het Vlaamse parlement het 
landbouwrampenfonds op. In een overgangsfase tot 2024 blijven tussenkomsten in een beperkt 
aantal situaties mogelijk via het algemeen rampenfonds. 
Omdat er op dat ogenblik geen aanbieders van private teeltverzekeringen waren op binnenlandse 
markt, werd naar analogie van andere lidstaten een steunregeling ontwikkeld voor zgn. brede 
weersverzekeringen. Een brede weersverzekering dekt de risico’s die statistisch het vaakst 
voorkomen in onze contreien (hagel, storm, overvloedige neerslag, droogte, …). 

 
De steun bedraagt maximaal 65% van de verzekeringspremie die een landbouwer verschuldigd is 
aan zijn verzekeraar. 

 
 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 

 
Globaal kunnen drie niveaus van risico’s op landbouwbedrijven worden onderscheiden. 

 
- Normale bedrijfsrisico’s. Dat zijn zaken die frequent kunnen voorkomen maar waarvan de 

impact relatief beperkt is.  
- Vermarktbare risico’s. Dit zijn risico’s die het eigen bedrijf kunnen overstijgen maar waar er 

mogelijkheden zijn om ze met anderen te delen of solidariseren.  
- Catastrofische risico’s. Dat zijn risico’s waar je als sector niet kan op anticiperen. Ze komen niet 

frequent voor, maar als bedrijven er mee geconfronteerd worden is de impact zeer groot.  
 
Weersrisico’s situeren zich op het raakvlak tussen vermarktbare en catastrofische risico’s. In theorie 
is alles verzekerbaar, maar omdat klimatologische risico’s systemisch zijn, d.w.z. als er zich een 
calamiteit voordoet, zijn er veel individuen die tegelijk aanzienlijke schade hebben (i.t.t. 
brandschadeverzekering of autoverzekering waar het doorgaans om geïsoleerde cases gaat) en 
omdat schade-expertise daarenboven complex en duur is, hangt verzekerbaarheid nauw samen met 
betaalbaarheid.  
 
Om de verzekeringsmarkt de kans te bieden zich te ontwikkelen (‘uit het niets’) en aan maturiteit 
te winnen, wordt dit door de overheid ondersteund.  
 
Betreft een maatregel die compatibel is met het Europees kader voor staatssteun aan 
landbouwondernemingen. 

 

 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Laag. 
 
In de Europese Unie zijn er enerzijds lidstaten/regio’s die schade rechtstreeks vergoeden (bv. 
Wallonië, Duitsland, …) en zijn er anderzijds die landbouwers stimuleren om zich privaat te 
verzekeren (bv. Nederland, Vlaanderen). 
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De randvoorwaarden die het Vlaamse parlement stelde voor de afschaffing van het 
landbouwrampenfonds, wat een significante besparing betekende en de voorspelbaarheid van 
overheidsuitgaven vergrootte, was de invoering van de steunregeling voor de brede 
weersverzekering.  
In Nederland is er al sinds 2010 een gesubsidieerde brede weersverzekering op de markt. De 
ervaringen uit de eerste looptijd (2010-2014) leerden daar dat een steun vanuit de overheid essentieel 
is om de premie voor een brede weersverzekering betaalbaar te houden voor de landbouwers. De 
verzekeringsmarkt voor teeltrisico’s door uitzonderlijke weersomstandigheden is geen evidente 
markt en is nog volop in ontwikkeling.  

 
 BESPARINGSIMPACT ? 

 
Impact besparing op overheidsuitgaven LV:     Voorlopig geen 
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:   hoog 

  
Een besparing op de subsidies zal een negatieve invloed hebben op de veerkracht van de land- en 
tuinbouwsector bij calamiteiten.  

 

6.2.3 Retributies 

Bij besluit van de Vlaamse regering int het Departement Landbouw en Visserij retributies in het kader van 
activiteiten gelinkt aan het proces Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal. Dit betreft o.a. registratie, 
erkenningen, teeltinschrijvingen, veldkeuringen, partijkeuringen, afgifte van certificaten, ontleding zaden, 
aanmeldingen nieuwe proefrassen, enz. 
 
De inning gebeurt via de rekening van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij. 
De facturatie gebeurt sinds mei 2021 via een nieuwe IT-toepassing zodat de inning en opvolging efficiënter 
kan gebeuren. 
 
De grootteorde van de inkomsten van deze retributies schommelde op jaarbasis de voorbije jaren tussen 
950.000 en 1.050.000 euro. 
 
Het betreffende BVR wordt in 2021 herzien n.a.v. de wijzigingen op vlak van het EU-
plantengezondheidsbeleid en herschikte bevoegdheden. Daarbij zullen een aantal bestaande retributies 
worden opgetrokken, zullen kosten tussen deelsectoren meer in lijn met elkaar worden gebracht en zullen 
nieuwe types retributies worden toegevoegd. 
 
Historisch worden deze retributies geïnd voor de diensten in het kader van het beleid inzake plantaardig 
teeltmateriaal die het departement uitvoert. Dit is ook zo in Wallonië en in de andere Europese lidstaten. 
Retributies worden in de mate van het mogelijke vergeleken/gebenchmarkt, maar dit is niet steeds één op 
één mogelijk, omdat de bevoegdheden in België ook verspreid zitten. Anderzijds werd er steeds naar 
gestreefd om een level playing field voor de Vlaamse zaad-, plant- en pootgoedsector in een Europese 
context te behouden. 
 
De geïnde retributies bevatten ook de diensten die uitgevoerd worden in delegatie van het FAVV aan de 
Gewesten (goed voor jaarlijks bedrag van ongeveer 60 à 70.000 euro). 
 
De geïnde retributies dekken vandaag niet alle kosten. De retributies op te trekken zodat naast 
werkingskosten (zoals labomateriaal, uitbestede onderzoeken e.a.) ook alle (personeels)kosten, inclusief de 
kosten die met de nieuwe plantengezondheid door de gewesten opgevangen moeten worden, gefinancierd 
zullen kunnen worden, lijkt op dit moment niet realistisch gezien het ongelijk speelveld dat daardoor zou 
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gecreëerd worden binnen België maar ook binnen een Europese context. De certificering van kwaliteit van 
het uitgangsmateriaal is ook niet louter een economisch voordeel voor de bedrijven, maar heeft eveneens 
een algemeen maatschappelijk belang.  
 

6.3 BELEIDSVELD LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK: 

BESPARINGEN - PISTES EN GEVOLGEN (BIJLAGE 10) 

Het Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) bestaat uit twee sub-entiteiten: een 
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid (IVA ILVO, opgericht bij besluit Vlaamse 
regering van 9/12/2005) en een eigen vermogen met rechtspersoonlijkheid (EV ILVO, opgericht bij decreet 
van 23/12/2005). 
 
De sub-entiteiten hebben elk een eigen begroting en boekhouding, gescheiden bestuursorganen en juridisch 
gescheiden personeelsbestanden. Op de werkvloer zijn de onderzoeks- en aanvullende activiteiten echter 
verweven. Het is decretaal voorzien dat de leidend ambtenaar van de IVA ILVO ook de voorzitter is van de 
Beheerscommissie van het EV ILVO. Beide entiteiten streven dezelfde missie na.  
 

6.3.1 Efficiëntiewinsten 

 
Ondanks de huidige tweeledige structuur werden de afgelopen jaren heel wat acties ondernomen om 
efficiëntiewinsten te boeken.  
 
Een belangrijk gegeven op financieel-budgettair vlak hierbij is het feit dat het EV ILVO sinds 01/01/2018 
fungeert als aankoopcentrale voor IVA ILVO, waarbij er een periodieke volledige doorfacturering plaats 
vindt.  
 
M.b.t. eventuele mogelijke bijkomende efficiëntie- en transparantieverbeteringen kan verwezen worden naar 
de jaarlijkse rapportering van de bedrijfsrevisor van EV ILVO en naar het Diepteonderzoek van het Rekenhof 
onder de titel ‘Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: wisselwerking tussen het Agentschap en het 
Eigen Vermogen (16/09/2015). Het Rekenhof verwijst in dit rapport expliciet naar de bedrijfsrevisor van het 
EV ILVO die er voor pleit om de werkings- en investeringsuitgaven van de Vlaamse overheid die worden 
aangerekend op de algemene uitgavenbegroting, zoals dit al is gebeurd voor enkele specifieke toelagen, bij 
toelagebesluit rechtstreeks over te hevelen naar het EV ILVO. Aangezien het EV ILVO behoort tot de 
consolidatiekring van de Vlaamse overheid, zou deze overheveling geen invloed hebben op de algemene 
ESR-uitvoering. Het Rekenhof formuleerde daarenboven volgende aanbeveling wat de structuur van ILVO 
betreft: ‘De Vlaamse Regering zou nut en noodzaak van de duale organisatiestructuur van het ILVO opnieuw 
moeten evalueren en beoordelen’. In een reactie op de aanbeveling van het Rekenhof betreffende het 
Diepteonderzoek ‘Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: wisselwerking tussen het Agentschap en 
het Eigen Vermogen’ (16/09/2015) gaf de toenmalige minister aan dat: ‘Blijkens de wettelijke bepalingen, 
van beide entiteiten dezelfde (beleids-) doelstellingen worden verwacht. Vandaar dat wat de inhoudelijke 
rapportering betreft, er wordt gekozen voor één gezamenlijke website, één gezamenlijk activiteitenverslag 
en één gezamenlijk onderzoeksprogramma. In de wettelijke bepalingen wordt nergens bepaald dat er een 
afzonderlijke inhoudelijke rapportering noodzakelijk is voor beiden sub-entiteiten’. De minister concludeert 
verder dat: ‘IVA en EV ILVO binnen de huidige wettelijke bepalingen een maximale inhoudelijke 
samenwerking nastreven wat zich uit in een gezamenlijke rapportering. Met betrekking tot de financiën en 
de begroting wordt een aparte opvolging en rapportering gerealiseerd die, wat het EV ILVO betreft, 
bovendien wordt gevalideerd door een externe bedrijfsrevisor.’  
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Het antwoord van de minister leidde uiteindelijk tot de in het jaarlijks Rekeningenboek van het Rekenhof 
opgenomen conclusie dat de minister niet wenste in te gaan op de geformuleerde aanbeveling over een 
evaluatie van de bestaande duale structuur en de daaraan gekoppelde mogelijke aanpassingen. 
 
Op te merken valt dat de juridische koppeling van ILVO met de Vlaamse overheid voor Vlaamse bedrijven 
uit de agrovoedingssector die actief zijn op sommige exportmarkten, een voordeel betekent vanwege de 
sanitaire en fytosanitaire garanties die kunnen aangetoond worden via de referentietaken van ILVO. 

6.3.2 Multiplicatoreffect 

 
Er is een rechtstreeks multiplicatoreffect van de inzet van Vo-middelen voor ILVO, (de toelages voor 
personeel en werking IVA ILVO) ten opzichte van de externe middelen die ILVO via de werking van het Eigen 
Vermogen heeft kunnen verwerven. Onderstaande figuur geeft de simulatie met en zonder de toelage EV 
ILVO. Deze cijfers zijn uitgedrukt in K€. In de toelage van EV ILVO werden geen energiesubsidies opgenomen 
omdat deze subsidies verworven werden door eigen inspanningen in concurrentie met andere organisaties. 
Deze werden opgenomen onder ‘Overheid EV ILVO’.  
 

 
 
In theorie zou de Vo-toelage grosso modo de basiswerking moeten kunnen financieren. Als gevolg van de 
structurele besparingen op personeel en werkingsmiddelen is dit niet langer het geval. Hierdoor komt ILVO 
in een sterk nadelige positie t.a.v. andere (door de Vlaamse overheid gesubsidieerde) onderzoeksinstellingen 
die geen juridische binding hebben met de Vlaamse overheid. Op vandaag komen grosso modo 30% van de 
middelen waarmee ILVO aan de slag kan gaan, structureel als basisfinanciering (apparaatskredieten) van de 
Vlaamse overheid. Dit is een aanzienlijk lager percentage dan de meeste andere door de Vlaamse overheid 
gesubsidieerde onderzoekinstellingen. 
 
Via EV ILVO wordt getracht externe middelen te verwerven voor bijkomend onderzoek. Het rechtstreeks 
multiplicatoreffect van de toelage (apparaatskredieten) IVA ILVO bedroeg de afgelopen jaren afgerond 
gemiddeld bijna 1 op 3. De groei zit hem de laatste jaren in de toename van het aantal goedgekeurde EU-
projecten. Het is belangrijk dat de apparaatskredieten van die omvang zijn en blijven, zodat de 
onderzoeksinfrastructuur van en de aanwezige kennis binnen ILVO optimaal kan ingezet worden om 
competitieve onderzoeksprojecten binnen te halen op Vlaams, federaal en Europees niveau. M.a.w. de 
apparaatskredieten zijn er om ILVO als instituut operationeel te houden. De onderzoeksmiddelen om 
daadwerkelijk onderzoeksprojecten uit te voeren wordt nagenoeg volledig extern gezocht. 
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KULeuven) in te kantelen binnen een bestaande organisatie teneinde onder meer efficiëntiewinsten 
te boeken op een aantal werkingskosten.   

 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 
 
Het gaat hier om het investeren in onderzoek om de landbouw- en agro-voedingssector te 
verduurzamen. 
 

 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Laag.  
 
Met deze middelen wordt enkel personeel (onderzoekers) gefinancierd. Een besparing zal leiden tot 
het stopzetten van de contracten van een aantal van de betrokken onderzoekers. Voor een 
besparing van 5% zal dit een vermindering van 1,5 VTE betekenen. Een besparing van 15% zal 
leiden tot een vermindering van 4,5 VTE.  

 

 BESPARINGSIMPACT ? 
 
Impact besparing op overheidsuitgaven LV:    Eerder laag. 
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:  Hoog. 
 
De besparingen zullen leiden tot minder beleidsgericht onderzoek door ILVO voornamelijk op de 
domeinen het afbouwen van het socio-economisch onderzoek en het klimaatonderzoek binnen 
ILVO. 

 

6.3.3.2. Besparingspotentieel IHD/PAS: onderzoek naar de technisch-economische 
haalbaarheid van de emissiereducties van de veeteeltsector 

 

 WAT ? 
 
De overmatige uitstoot van stikstof en depositie van diezelfde stikstof in kwetsbare natuurgebieden 
staat reeds verscheidene jaren hoog op de politieke agenda. En dit zal wellicht nog lang zo blijven 
gezien het recente ‘stikstofarrest’ dat de PAS-aanpak van de Vlaamse regering juridisch onderuit 
gehaald heeft. De landbouwsector is samen met de transport- en industriesector een belangrijke 
veroorzaker van dit probleem. Dat is de reden waarom de Vlaamse regering een recurrent 
onderzoeksbudget heeft vrijgemaakt om maatregelen uit te testen die de uitstoot vanuit landbouw 
kunnen beperken. Het gaat hierbij om maatregelen op het vlak van de voeding van runderen, 
varkens en kippen en emissie-arme stalsystemen waarbinnen deze dieren gehuisvest worden.   
 

 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 
 
Met de toegekende toelage, aangevuld met verworven inkomsten vanuit EU-projecten worden 
onderzoeksprojecten doorgevoerd met als doel voornamelijk de ammoniakemissies vanuit de 
landbouwsector drastisch te verminderen om tegemoet te komen aan de doelstellingen binnen de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).  
 
Onderzoek in stalsystemen blijft bij dit bescheiden budget uiteraard zeer beperkt. ILVO probeert 
door nauwe samenwerking met Nederland een deel van de know how binnen te halen en toe te 
passen voor de Vlaams context. 
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 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Laag.  
 
Met deze middelen wordt enkel personeel (onderzoekers) gefinancierd. Een besparing zal leiden tot 
het stopzetten van de contracten van een aantal van de betrokken onderzoekers. 
 

 BESPARINGSIMPACT ? 
 
Impact besparing op overheidsuitgaven LV:    Laag 
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:  Hoog 
 
De middelen die ILVO ontvangt voor IHD/PAS zijn bedoeld om onderzoek te doen op het vlak van 
innovaties m.b.t. stikstofemissiereducties in stalsystemen in het kader van de ‘Stikstofproblematiek’. 
ILVO is nagenoeg de enige onderzoeksinstelling in Vlaanderen met accurate expertise op dit vlak 
die gepaard gaat met onderzoeksmogelijkheden in eigen installaties. Met de middelen worden 
onderzoekers in dit veld, gefinancierd. Een besparing zal leiden tot het stopzetten van een aantal 
contracten en het afbouwen van het onderzoek naar stalsystemen die minder ammoniak uitstoten.  
 

6.3.3.2 Besparingspotentieel op onderzoek met het oog op het realiseren van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de VN wat landbouw en voeding betreft:  

 
 WAT ? 

 
Het betreft hier onderzoek om op het vlak van landbouw en voeding de realisatie van de SDG’s 
mogelijk te maken. Via deze middelen worden living labs (interfaces tussen onderzoekers, 
landbouwers, stakeholders en overheidsdiensten) operationeel gehouden. In concreto gaat het om 
de middelen voor de living labs rundveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij. Bedoeling 
is om onderzoek te doen om de veehouderij in Vlaanderen te verduurzamen. Met de middelen 
worden voornamelijk onderzoekers gefinancierd.  
 

 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 
 
Het betreft hier het uitvoeren van onderzoeksprojecten om de landbouw en voedingssector te 
verduurzamen met in acht name van de SDG’s. Met het uitvoeren van deze onderzoeksprojecten 
wordt mee de ambitie waargemaakt om 3% van het BNP te besteden aan onderzoek. 
 

 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Laag. 
 
Met deze middelen wordt enkel personeel (onderzoekers) gefinancierd. Een besparing zal leiden tot 
het stopzetten van de contracten van een aantal van de betrokken onderzoekers. 
 

 BESPARINGSIMPACT ? 
 
Impact besparing op overheidsuitgaven LV:    Laag 
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:  Hoog 
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Een besparing zal leiden tot het stopzetten van de arbeidsovereenkomst met een 7-tal onderzoekers en 
minder onderzoek dat moet leiden tot de verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw en agro- 
voedingssector. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat een dergelijke besparing in gaat tegen de vooropgestelde doelstellingen 
van het Vlaams Regeerakkoord waarin zeer veel aandacht wordt besteed aan het innovatie- en 
onderzoeksbeleid. Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld minimum 3% van zijn BBP te besteden aan 
onderzoek en ontwikkeling. Hierbij wordt er veel verwacht van de kennis- en onderzoeksinstellingen, 
waaronder de Vlaamse wetenschappelijke instellingen, waartoe ILVO behoort. In het Regeerakkoord wordt 
letterlijk gesteld: ‘De Vlaamse regering zal het ILVO met de Food Pilot als speerpunt verder uitbouwen’. 
(pag.87, Vlaams regeerakkoord 2019 -2024). 
Duurzame Landbouwsystemen 
 
Met de middelen voor Duurzame Landbouwsystemen wordt in hoofdzaak de socio-economische afdeling 
en het Expertisecentrum landbouw en klimaat van ILVO gefinancierd. De middelen die hiervoor voorzien 
zijn, zijn het gevolg van de inkanteling (meer dan 10 jaar geleden) van het ‘Beleidsondersteunend Steunpunt 
Duurzame Landbouw’ binnen ILVO. Met de middelen wordt enkel personeel (onderzoekers) gefinancierd. 
Een besparing zal leiden tot het stopzetten van de contracten met een aantal van de betrokken 
onderzoekers. Voor een besparing van 5% zal dit een vermindering van 1,5 VTE betekenen. Een besparing 
van 15% zal leiden tot een vermindering van 4,5 VTE. 
 
De besparingen zullen leiden tot het afbouwen van het socio-economisch onderzoek en het 
klimaatonderzoek binnen ILVO.  
 
IHD/PAS  
De middelen die ILVO ontvangt voor IHD/PAS zijn bedoeld om onderzoek te doen op het vlak van innovaties 
m.b.t. stikstofemissiereducties in stalsystemen in het kader van de ‘Stikstofproblematiek’. ILVO is nagenoeg 
de enige onderzoeksinstelling in Vlaanderen met accurate expertise op dit vlak die gepaard gaat met 
onderzoeksmogelijkheden in eigen installaties. Met de middelen worden onderzoekers in dit veld, 
gefinancierd. Een besparing zal leiden tot het stopzetten van een aantal contracten en het afbouwen van 
het onderzoek naar stalsystemen die minder ammoniak uitstoten.  
 
SDG’s 
De middelen die ILVO ontvangt in het kader van de realisatie van de SDG’s in de landbouwsector zijn vooral 
bedoeld om een aantal ‘living labs’ (interfaces tussen onderzoekers, landbouwers, stakeholders en 
overheidsdiensten) operationeel te houden. In concreto gaat het om de middelen voor de ‘living labs’ 
rundveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij. Bedoeling is om onderzoek te doen om de 
veehouderij in Vlaanderen te verduurzamen. Met de middelen worden voornamelijk onderzoekers 
gefinancierd. Een besparing zal leiden tot het stopzetten van een aantal contracten met hen en minder 
onderzoek dat moet leiden tot de verduurzaming van de veehouderij in Vlaanderen.  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat een besparing op deze toelagen een stopzetten van de 
arbeidsovereenkomst met een 7-tal onderzoekers voor gevolg zal hebben en bijgevolg minder onderzoek 
dat bijdraagt tot verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw. 
 
Een dergelijke besparing gaat in tegen de vooropgestelde doelstellingen van het Vlaams Regeerakkoord 
waarin zeer veel aandacht wordt besteed aan het innovatie- en onderzoeksbeleid. Vlaanderen heeft zich 
tot doel gesteld minimum 3% van zijn BBP te besteden aan onderzoek en ontwikkeling. Hierbij wordt er 
veel verwacht van de kennis- en onderzoeksinstellingen, waaronder de Vlaamse wetenschappelijke 
instellingen, waartoe ILVO behoort. In het Regeerakkoord wordt letterlijk gesteld: ‘De Vlaamse regering zal 
het ILVO met de Food Pilot als speerpunt verder uitbouwen’. (pag.87, Vlaams regeerakkoord 2019 -2024). 
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6.4 BELEIDSVELD PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ: 

BESPARINGEN - PISTES EN GEVOLGEN  (BIJLAGE 11) 

VLAM is opgericht omdat de agro-economie een specifieke logica kent en zijn eigen wetmatigheden volgt. 
Producenten zijn prijsnemers (geen prijszetters) en hebben enkel impact hebben op het volume dat ze zelf 
op de markt brengen. Bovendien is het eigen aan de landbouw dat het meestal een trage cyclus is, zodat 
ze hun volume niet snel kunnen aanpassen. 
 
De producent heeft verder geen invloed op het totale volume dat op de markt wordt gebracht, noch op de 
kwaliteit ervan. Als individuele speler heeft hij dus niet de mogelijkheid om aan marketing te doen. Als 
kleinste speler in de keten is hij bovendien het meest kwetsbaar. Enkel een gezamenlijke marktbenadering 
kan positief effect hebben op de prijs, waarop hij zelf geen voelbare impact kan uitoefenen. Bovendien zijn 
er heel wat belangrijke factoren die de markt beïnvloeden, waarop een enkele speler geen impact heeft: 
politiek beleid (internationaal, nationaal), weersomstandigheden, algemene economie, dier- en plantziektes 
…. Het spreekt voor zich dat een georganiseerd optreden een deel van de calamiteiten niet kan voorkomen, 
zoals een Russische boycot of het uitbreken van varkenspest. Gezamenlijk optreden kan wel de impact van 
dergelijke feiten verzachten of sneller en beter oplossingen bieden. Het herstelvermogen wordt dus groter. 
Gezamenlijk optreden kan ook de kans op sommige mogelijke calamiteiten verkleinen door gezamenlijk een 
imago op te bouwen, lastenboeken en duurzaamheidsrapporten op te stellen enz. 
 
VLAM is de verbindende factor die de waardeketen groepeert teneinde toch aan marketing te doen voor de 
producten van de land- en tuinbouw en visserijsector. Voor een producent van generieke producten is dat 
de enige manier om aan marketing te doen. Het verbindende, dus de maatschappelijke relevantie, gaat veel 
verder dan enkel marketing en is uitgewerkt in bijlage 11 p 27 ev). 
 
VLAM creëert een hefboom van 1 op 5: 19% van de middelen zijn afkomstig van de Vlaamse overheid en de 
andere 81% wordt bijeengebracht door de sectoren en EU-programma’s. Deze verhouding is evenwichtig 
en biedt beide partijen (overheid en privé) een ‘level playfield’ om op een correcte manier samen te werken 
en VLAM als kruispunt te kunnen gebruiken. De hefboom is minder theoretisch dan hij lijkt. De sectoren 
(groenten en fruit, aardappelen, varkens, rund, bio, enz, zie bijlage 11) zijn bij decreet verplicht tot het innen 
van een bijdrage maar bepalen zelf de hoogte hiervan. (bevoegdheden, bijlage 11, p 8-9). VLAM heeft de 
opdracht deze inningen uit te voeren en de middelen te besteden (bijlage 11, p 8-9 en p 11 ev). 
 
Een performant VLAM zal bijgevolg vrij veel middelen innen en impactvol zijn in zijn uitvoering van de 
overheidsopdracht (bijlage 11 p 8 ev, de opdracht van VLAM) - een minder performant VLAM zal snel te leiden 
hebben onder dalende inningen met alle gevolgen van dien naar zijn opdracht. Gezien de bijdragen niet 
dalen (eerder stijgen) en er steeds meer vrijwillige bijdragen komen, mag de hefboomwerking die VLAM 
creëert als realistisch bestempeld worden. In bijlage 11 hoofdstuk 4 worden nog een aantal minder in het 
oog springende hefbomen vermeld. 
 
VLAM heeft dus als strategie deze kleine spelers mits een eigen bijdrage toch slagkracht te geven. De 
ondersteuning vanuit de overheid heeft zoals eerder gezegd een groot hefboomeffect. Tegelijk is er een 
schat aan beleidsondersteunende informatie die nu op een centraal punt wordt verzameld en ter 
beschikking gesteld van zowel overheid als bedrijfsleven.  
 
In bijlage 11 wordt omstandig de herkomst en besteding van de middelen toegelicht. De overheidsmiddelen 
worden ingezet voor een beperkt aantal doelen (bijlage 11 p 10 ev); kort samengevat worden betoelaagd: 

 Algemene kosten zoals huisvesting, ICT, HR, overhead, ondersteuning van promotie 
 Inningskost 
 Ondersteuning bij EU programma’s 
 Een FTE per sector, minimale bezetting 
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 Data voor overheid en sectoren 

 Korte keten, streekproducten en bio: personeel én promotie 
 Gezondheidsinformatie: personeel en werkingsmiddelen 

Omgekeerd kan men stellen dat de overheid het kader creëert waarbinnen de promotie gevoerd wordt. De 
promotie wordt gefinancierd met de vrijwillige en decretale bijdragen met uitzondering van bio, korte 
keten en streekproducten; de omkadering en de relevante data worden door de overheid aangeleverd. 
 
Een aantal pistes van besparing worden ontwikkeld in de VLAM-nota in bijlage 11. Belangrijk is in het 
achterhoofd te houden: 
- de overheid financiert het werkingskader, dit kader verder aantasten heeft grote gevolgen 
- dit kader is de laatste jaren (in 2020 nog met 6%) afgebouwd waardoor er al lang geen ‘vetrandjes’ meer 
zijn. VLAM wordt gebenchmarkt met privébedrijven en heeft een gelijke overhead, ondanks extra 
opdrachten zoals inningen (bijlage 11 p 11). 
 
In de nota over VLAM in bijlage 11 hoofdstuk 4 wordt van p 10 tot 26 een kwantitatieve analyse van de 
werking gemaakt; deze hoofstukken komen terug in een besparingsscenario in bijlage 11 h 7, p 31-37.  
 
De voornaamste keuzes met implicatie worden hier hernomen. Bij een 5% besparing worden uiteraard 
‘maar’ 1 of 2 van de scenario’s ‘geactiveerd’. 
 

 Bij een daling van de middelen zullen die sectoren die voornamelijk gefinancierd worden door de 
middelen van de Vlaamse overheid het meest kwetsbaar zijn. Korte keten en streekproducten zijn 
bijna volledig afhankelijk van deze middelen en zijn toch van groot toekomstig belang.  

 Bij een daling van de middelen is er een lager tot geen budget voor informerende 
promotiecampagnes met focus op voedingskeuze via centrale/sectoroverkoepelende 
promotiecampagnes.  

 Besparing leidt tot het wegsnijden van de EU-ondersteuning voor de sectoren die dossiers indienen. 
Dit zal ontegensprekelijk leiden tot kennisverlies en dus tot minder goedgekeurde EU-dossiers. Dit 
zal een bredere impact hebben op de mogelijkheden voor onze Vlaamse producenten in het binnen- 
en buitenland. 

 Besparing leidt tot het niet meer aankopen en ontwikkelen van data. VLAM zal niet meer de 
mogelijkheid hebben om marktonderzoek aan te kopen, eigen bevragingen uit te voeren en data te 
analyseren. Een lager tot geen budget voor de aankoop van externe datasets, voor het organiseren 
van consumentenpanels en het finaal interpreteren van deze data, zal leiden tot minder 
marktinzichten en een gebrek aan transparantie over koop- en eetgedrag. Ook zal VLAM minder 
mogelijkheden hebben om potentiële prospectiemarkten te detecteren. Bedrijven en sectoren 
kunnen de marktinfo niet meer gebruiken in het onderbouwen van hun toekomstige groeiplannen. 
Er ontstaat ook een informatie-asymmetrie met een zwakkere onderhandelingspositie van 
producenten t.o.v. sterkere afnemers tot gevolg. Impact van campagnes zal dalen.  

 Besparing leidt tot het minder uitvoeren van beleidsondersteuning gezien de middelen verengen 
naar promotie 

 indirecte gevolgen van een verzwakking van de structuren: 
o Sectoren haken een voor een af omwille van een beperktere dienstverlening en een dalende 

kwaliteit in output van VLAM. Sectoren starten hun eigen individuele sectorinitiatief. 
o Een beperkter kookplatform of het ontbreken van een centraal kookplatform als 

lekkervanbijons.be noodzaakt de Belgische consument om zijn inspiratie en informatie te 
zoeken bij commerciële spelers die niet garant staan voor merkloze, actuele en ongebonden 
info die wetenschappelijk is afgetoetst. 

o De Vlaamse overheid kan minder een degelijk beleid voeren omwille van een gebrek aan 
betrouwbare & gedetailleerde marktinformatie. De Vlaamse overheid kan haar beleid minder 
data-gedreven & objectief onderbouwen en monitoren. 
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o De Vlaamse overheid voldoet minder aan de richtlijn van Europa om voedingsinformatie te 
centraliseren en mist instrumenten om projecten rond voedingseducatie op te zetten. 

 
Besparingspotentieel op toelage aan EVA VLAM vzw 
 

 WAT ? 
 
Een algemene toelage om uitvoering van het bijdragedecreet en de omkadering van de 
promotieprogramma’s in te vullen. Deze toelage maakt onderdeel uit van de inkomsten van VLAM, 
algemeen en zijn niet toegewezen aan bepaalde activiteiten of acties. De bevoegde minister keurt de 
begroting goed, net zoals de algemene vergadering op aangeven van de raad van bestuur; VLAM is een 
privaatrechtelijk vormgegeven EVA. 
Betreft 19% van de middelen van VLAM.  
 

 RATIONALE OVERHEIDSUITGAVE ? 
 
Voor VLAM zijn deze middelen essentieel zoals blijkt uit bijlage 11 en 6.4. De rationale is dus kortweg VLAM. 
VLAM verenigt een gefragmenteerde en weinig kapitaalkrachtige sector en creëert door het 
samenbrengen van vele kleine bedragen van landbouwbedrijven de mogelijkheid samen hun primair 
product glans te geven in de markt; dit doet VLAM en het binnenland én wereldwijd.  VLAM is een uniek 
kruispunt waar vele sectoren, bedrijfsleven en overheid mekaar ontmoeten (schoolvoorbeeld van een 
publiek private samenwerking die succesvol is).  Zie bijlage 11 en in deze tekst 6.4 en andere waarom VLAM 
nuttig nodig en noodzakelijk is voor de overheid. 
De overheidsuitgave biedt het canvas waarbinnen die honderden verschillende operatoren mekaar vinden 
en samen kunnen opkomen voor onze producten.  Het privaatrechtelijke EVA-statuut van VLAM maakt dat 
er vertrouwen is en voldoende agiliteit om in een snedige marketingwereld te werken. 
 

 BESPARINGSPOTENTIEEL ? 
 
Laag. In absolute waarde is de toelage aan VLAM al erg laag. 
 
Er is maar 1 VLAM en deze is nu al erg krap gefinancierd; het idee achter de toelage is dat de 
omkaderende werking van VLAM, overhead, datamining en kleinere of opkomende sectoren gefinancierd 
worden zoals korte keten, streekproducten. Het vermogen van VLAM om de dit te dragen staat nu al zeer 
sterk onder druk ondanks fikse bezuinigingen. 
 

 BESPARINGSIMPACT ? 
 

Impact besparing op overheidsuitgaven LV:    minimaal. 
Impact besparing op realisatie overheidsbeleidsdoelstelling:  zeer hoog. 

 
Het budget is erg klein dus ook de besparing erop. 
 
Het verder onder druk zetten van gemeenschappelijke promotie zal leiden tot steeds meer versplintering 

en dus een veel lagere impact, dit lijnrecht tegenover wat de regering vraagt van VLAM. In die slipstream 

zal het onderscheidend vermogen van Vlaanderen als kwaliteitslabel verschrompelen. Tevens zal de 

ondersteuning aan opkomende sectoren en het steunen op sterke data afgebouwd worden. Het 

hefboomeffect van 1/5 dat in bijlage 11 wordt uitgelegd zal zich laten gelden. 
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7 SPENDING REVIEW 

Vanuit het beleidsveld Landbouw en Zeevisserij verdient het de aanbeveling om de uitgaven in het kader 
van de brede weersverzekering aan een diepgaande spending review te onderwerpen.  
 
Daar de steunregeling voor de brede weerverzekering en het algemeen rampenfonds inhoudelijk en 
financieel gekoppeld zijn, is het aangewezen een dergelijke oefening voor beide maatregelen samen te 
nemen.  
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8 CONCLUSIES  

Publieke middelen zijn schaars en steeds ontoereikend om alle beleidsdoelen, die de overheid nastreeft, 
tegelijk en integraal te realiseren. De Vlaamse Brede Heroverweging laat ieder beleidsveld nadenken over 
de uitgaven en de doelmatigheid ervan.  
 
In het Verdrag van Lissabon zien we schijnbaar tegengestelde landbouwbeleidsdoelstellingen, enerzijds het 
verzekeren van een redelijke levenstandaard aan de landbouwpopulatie en het tegelijk garanderen van 
billijke voedselprijzen aan de rest van de bevolking. Om sociale en inflatie-redenen is ‘billijk’ in praktijk laag. 
Dergelijke duale houding is ook zichtbaar in de relatie van der overheid ten aanizien van 
landbouw/voedselproductie. Enerzijds betreft voedselproductie een economische activiteit binnen een vrije 
marktomgeving, waarbij de producenten (landbouwers) leveren wat de markt (consument) hen vraagt en 
waarbij de beginselen van vraag/aanbod bepalend zijn voor de prijsvorming. Anderzijds laten overheden 
de voedselvoorziening (net zoals andere basisvoorzieningen zoals bijvoorbeeld energie) niet ongebreideld 
aan de markt over. Voedsel is de eerste basisbehoefte van iedere mens en bijgevolg van strategisch en 
geopolitiek belang, zeker als men denkt aan de (in historisch perspectief ongeëvenaarde) demografische 
expansie die zich gedurende de 21e eeuw verder zal voltrekken op zowel regionaal, nationaal, Europees als 
mondiaal niveau.  
 
Bovendien onderscheiden landbouwers zich van andere economische actoren door niet louter private 
goederen (voedsel, drank, logies, …), maar tezelfdertijd ook publieke diensten aan de maatschappij te leveren 
(CO2-captatie, waterberging in de winter, landschapsonderhoud, etc…). Omwille van hun collectieve aard 
voelen consumenten zich echter niet gedwongen om deze laatste goederen en diensten te vergoeden. De 
overheid corrigeert dit marktfalen en voert hiervoor een beleid dat gericht is op deze aspecten van 
duurzaamheid.  
 
Het beleidsdomein Landbouw en Visserij heeft hoofdzakelijk betrekking op stimulerend, sturend en 
marktcorrigerend overheidsbeleid en deels ook op normerend beleid. Dit is dus ruimer dan louter het 
verstrekken van (financiële) steun aan begunstigden. Mochten wijzigingen of besparingen op vlak van 
beleidsuitgaven de dagelijkse werking of het personeel treffen, kunnen de vrijgekomen (apparaats-)middelen 
best terug geïnvesteerd worden in die kerntaken die de afgelopen jaren ook onder druk stonden van de 
generieke (apparaats-)besparingen en die niet gelinkt zijn aan het geven van Vlaamse subsidies.  
 
Om de goede werking van de interne markt van de Europese Unie te verzekeren, oordeelden de lidstaten 
dat een verregaande harmonisatie van het landbouwbeleid onontbeerlijk is. De kerntaken van het 
beleidsdomein vloeien dan ook overwegend, maar niet uitsluitend, voort uit Europese verordeningen en 
richtlijnen waar alle lidstaten toe gebonden zijn.  
 
Gezien fiscaliteit in mindere mate geharmoniseerd is en dus een bevoegdheid van de lidstaten zelf is, omvat 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid vooral sturende/ondersteunende maatregelen die zich richten op 
de aanbodzijde van de markt (landbouwers, vissers, verwerkers …). Nationale of regionale fiscale 
instrumenten om gewenst gedrag aan vraag- of aanbodzijde te stimuleren, of ongewenst gedrag te 
ontmoedigen, vallen buiten de bevoegdheid van het beleidsdomein landbouw- en visserij. Er werd in het 
verleden verkennend onderzoek gedaan naar alternatieve financieringsinstrumenten voor de primaire 
sector maar behoudens de win-win lening en overheidswaarborgregeling waren er geen opportuniteiten. 
 
Bij potentiële besparingen dient rekening te worden gehouden met zowel legaliteit (i.c. blijvend voldoen 
aan EU-verplichtingen op straffe van juridische vervolging) als opportuniteit ( i.c. terugvloei van middelen 
die de Vlaamse belastingbetaler bijdroeg aan de EU-begroting).  
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Zoals in de nota en diverse bijlagen naar voorkomt, wordt het grootste deel van het Vlaams 
landbouwbudget gebruikt als cofinanciering van het Europees beschikbaar budget. Een verlaagd Vlaams 
budget zal er dus toe leiden dat een deel van de Europese middelen niet besteed wordt door/in Vlaanderen. 
Als bijdrager aan de meerjarenbegroting van de EU zou dit moeilijk te verantwoorden zijn ten aanzien van 
de Vlaamse belastingbetaler. Gezien de Belgische positie vertrekt vanuit het principe om zoveel mogelijk 
middelen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) naar de lidstaat te krijgen lijkt het immers geen optie 
om de middelen niet te besteden. De optie om het Europees geld niet te benutten zou ook nefast zijn voor 
de onderhandelingspositie van België bij een volgend MFK. Mocht men echter toch deze beleidskeuze maken 
dan kunnen deze middelen in een Belgische context met een globale enveloppe voor de lidstaat, wel 
potentieel opgenomen worden door het Waals gewest.  
 
De onderhandelingen over het Europese MFK die in 2020 werden afgerond hebben een budget van 597,9 
meuro voor BE opgeleverd voor wat betreft pijler 2 van het GLB, d.i. de door lidstaten te cofinancieren pijler 
van het GLB. Dit bedrag is hoger dan in de vorige MFK-periode en de minimale cofinanciering van lidstaat 
is verhoogd van 50% naar 57%.  
Na onderhandelingen met het Waals gewest is hiervan 52,15 % of 311,8 Meuro toegekend aan Vlaanderen. 
Rekening houdend met het minimumpercentage dat de lidstaat moet cofinancieren (57%), betekent dit dat 
jaarlijks 57 Meuro Vlaamse cofinanciering nodig is om de Europese middelen te benutten. Het departement 
Landbouw en Visserij neemt 75% van deze uitgaven voor zijn rekening, het beleidsdomein Omgeving de 
overige 25%.  
 
Het beleid dat gevoerd wordt vanuit het beleidsdomein Landbouw en Visserij zoekt ook toegevoegde 
waarde en levert een bijdrage aan de realisatie van andere beleidsdomeinen, zoals humane gezondheid (bv. 
schoolfruitregeling), dierengezondheid (bv. terugdringen antibioticaresistentie), klimaat (bv. koolstofopslag 
in bodem), water (bv. besparing en hergebruik), energie (bv. landbouw plaatst als sector meer elektriciteit 
op het net dan er wordt afgehaald), biodiversiteit (bv. aanleg ecologische aandachtszones), sociale zorg (bv. 
zorgboerderijen), etc… Zoals ook in de diverse bijlagen aangegeven, worden met de landbouwmiddelen dus 
effecten gegeneerd op diverse terreinen.  
 
Gezien de algemene consensus-doelstelling van de diverse Vlaamse regeringen van de afgelopen decennia 
om meer te investeren in onderzoek en innovatie teneinde de doelstelling te halen van de 3%-norm, lijkt 
een verdere besparing op de werkingsmogelijkheden van ILVO problematisch. Te meer omdat ILVO als eigen 
Vlaamse onderzoeksinstelling nog verder benadeeld zou worden t.o.v. andere door de Vlaamse overheid 
gesubsidieerde (maar niet juridisch) gebonden Vlaamse onderzoeksinstellingen die het voorbije decennium 
niet geconfronteerd werden met dergelijke structurele besparingen op hun werkings- en 
personeelsmiddelen. Bovendien zou het aanzienlijk multiplicator-effect dat ILVO momenteel realiseert met 
het binnenhalen van overige middelen in het gedrang kunnen komen. 
 
Onmiddellijk rijst hierbij dan de vraag of de huidige structuur en inkanteling van ILVO binnen de Vlaamse 
overheid de ideale operationele en budgettaire structuur is. Het Rekenhof heeft hieromtrent in het verleden 
diepgaand onderzoek uitgevoerd dat leidde tot een aantal aanbevelingen die echter door de respectievelijke 
bevoegde ministers en de Vlaamse regeringen niet werden opgepikt.  
 
Samen met het Facilitair Bedrijf werd tot slot objectief vastgesteld dat ILVO jaarlijks structureel over te 
weinig middelen kan beschikken om zijn sterk verouderd gebouwenpatrimonium op een aanvaardbare 
manier te onderhouden. 
 
Bij besparingen op beleidsuitgaven, is het aangewezen om dit gespreid in de tijd en door de overheid 
begeleid te benaderen om sectoren en organisaties de tijd te bieden om zich aan te passen aan de nieuwe 
situatie. 
 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
29.06.2021       pagina 42 van 42 

Het is desgevallend aanbevolen om te waken over een potentieel toenemende discrepantie tussen het 
ambitieniveau van de beleidsdoelstellingen en de beschikbare publieke middelen om die doelstellingen 
effectief te realiseren op het terrein. Duidelijke keuzes en bijstellingen van ambities zullen noodzakelijk zijn 
bij een besparingsronde.  
 
Algemeen kan worden gesteld dat eventuele besparingen, onder welke vorm of gradatie (%) dan ook, altijd 
coherent met de beleidsprioriteiten dienen te worden doorgevoerd.. Voorliggende VBH-analyse kan daartoe 
als aanzet dienen, maar zal verder moeten verfijnd worden in functie van de gekozen beleidsprioriteiten. 
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1 BASISINFORMATIE OVER DE SUBSIDIE 

1.1 CONTEXT 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU bestaat uit twee pijlers:  

- pijler 1 omvat rechtstreekste inkomensondersteuning en marktmaatregelen 

- pijler 2 omvat maatregelen rond plattelandsontwikkeling. De Europese Commissie keurt het 
programma voor plattelandsontwikkeling van elke lidstaat (of regio) goed. Binnen het huidige, 
derde, Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III, 2014 - 2020) kan een 
landbouwer subsidies ontvangen voor investeringen op land- en tuinbouwbedrijven. Het gaat 
om alle investeringen die bijdragen aan de Europese prioriteiten verder opgedeeld in 
focusgebieden zoals bepaald in VO 1305/2013. Vlaanderen heeft de volgende focusgebieden 
geactiveerd:  

o Focusgebied 2a: het verbeteren van de economische prestaties van alle 
landbouwbedrijven en het faciliteren van de herstructurering en modernisering van 
landbouwbedrijven, met name met het doel de marktdeelname en -gerichtheid alsmede 
de landbouwdiversificatie te vergroten 

o Focusgebied 5b: het bevorderen van een efficiënter energiegebruik in de landbouw- en 
de voedselverwerkingssector 

o Focusgebied 5d: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak door 
de landbouw 

Voor de administratieve eenvoud werd ervoor gekozen slechts drie focusgebieden te activeren. Elk 
focusgebied heeft een apart Europees budget dat in 2014 door de administratie ingeschat werd. Binnen 
focusgebied 2A zijn in Vlaanderen echter heel wat investeringen opgenomen die niet enkel bijdragen 
aan de economische prestaties van het bedrijf, maar ook bijdragen aan andere Europese focusgebieden 
zoals focusgebieden rond bodemkwaliteit, waterkwaliteit en –kwantiteit, biodiversiteit, creëren van 
toegevoegde, korte keten en verbreding. Naar het Europese niveau toe wordt dit echter in kaart 
gebracht via de secundaire effecten (focusgebieden waar secundair via focusgebied 2A aan bijgedragen 
wordt). 

In deze heroverweging wordt gefocust op investeringssteun aan land- en tuinbouwbedrijven binnen het 
huidige GLB dat normaal zou lopen van 2014 t.e.m. 2020. Aangezien de start van het nieuwe GLB op 
Europees vlak uitgesteld is tot 2023, blijft de huidige maatregel verderlopen in de overgangsjaren 2021 
en 2022, echter gewijzigd met het BVR van 22 januari 2021 waarin de belangrijkste wijziging de 
verhoging van het subsidiepercentage voor jonge landbouwers is. Voor de volgende periode, van 2023 
tot 2027, wordt de maatregel hervormd zowel op het vlak van de toegangsvoorwaarden als op het vlak 
van het selectiesysteem. 

 



1.2 DOELSTELLING 

VLIF-investeringssteun aan land- en tuinbouwbedrijven is sinds 20 jaar een sterkhouder in het Vlaams 
programma voor plattelandsontwikkeling. De interventie wordt aangepast in 2023 zodat de rol van 
toekomstgericht ondernemingsfonds nog sterker kan waargemaakt worden.  

Ondernemerschap in de land- en tuinbouw houdt in dat het land- en tuinbouwbedrijf inspeelt op 
veranderingen, en ontwikkelingen in de natuurlijke en maatschappelijke omgeving van het bedrijf en in 
de markt om crisisbestendiger en veerkrachtiger te zijn en haar strategische rol in onze economie en 
maatschappij te vervullen.  

Afgaande van de SWOT-analyse en interventielogica, opgemaakt als één van de eerste stappen in het 
ontwerp van het programma, dient investeringssteun aan land- en tuinbouwbedrijven vooral bij te 
dragen aan een klimaat- en milieuvriendelijke land- en tuinbouw. Het VLIF ondersteunt maximaal 
investeringen die noodzakelijk zijn voor, en kansen biedt aan een sterk ondernemerschap via een 
diversiteit aan bedrijfsmodellen (incl. investeringen in korte en circulaire keten, biolandbouw en  
investeringen die noodzakelijk zijn in een agro-ecologisch verdienmodel). Investeringen zijn nodig om de 
vele uitdagingen te kunnen aangaan die noodzakelijk zijn in de verduurzaming van elk bedrijfsmodel in 
het kader van klimaatmitigatie en –adaptatie, bodemkwaliteit, waterkwaliteit- en waterkwantiteit, 
duurzaam energiegebruik, verbetering van de biodiversiteit, luchtkwaliteit, risicopreventie, vermindering 
van voedselverliezen en circulaire economie, dierenwelzijn, voedselkwaliteit- en veiligheid, 
arbeidskwaliteit en –veiligheid, arbeidsrationalisatie en ruimtelijke kwaliteit    

2 EVALUATIE 

2.1 EVALUATIEMETHODOLOGIE 

Het is belangrijk zich te realiseren dat de hier voorliggende evaluatie zich kan beroepen op een 
bestaande uitgebreide beoordelingscontext. Deze maatregel maakt immers deel uit van het Vlaams 
programma voor plattelandsontwikkeling en is dan ook onderhevig aan heel het evaluatiekader dat 
vanuit de Europese Commissie opgelegd wordt. Dit uitgebreid evaluatiekader komt in essentie overeen 
met de beschreven onderzoeksmethodiek “O.11 Lerend evalueren” in de toolbox-beleidsevaluaties van de 
Nederlandse overheid1, maar het gaat nog ruimer dan dat. Het evaluatiekader omvat immers een 
uitgebreide lijst van monitoringsverplichtingen en evaluatievragen, waarvoor vaak nog één of meerdere 
andere onderzoeksmethoden uit de toolbox-beleidsevaluaties gebruikt worden. 

Wat volgt is dan ook gedeeltelijk een samenvatting van reeds uitgevoerde evaluaties, die elk hun eigen 
evaluatiemethodologie volgden. Vanwege de reeds beschikbare evaluaties, vaak uitgevoerd door 
externe evaluatoren, het korte tijdsbestek en de beperkt mogelijke middeleninzet, is er voor gekozen om 
in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging geen bijkomende externe evaluatie te laten 

                                              
1 Onderzoeksmethoden | Toolbox Beleidsevaluaties 
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uitvoeren. Wel worden zoveel mogelijk de meest recente data waarover het Departement Landbouw en 
Visserij beschikt, opgenomen. 

De opmaak van het programmadocument voor het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 
volgt een specifiek verloop dat efficiënte en effectieve maatregelen moet garanderen, inspeelt op de 
noden en er voor moet zorgen dat de risico’s voor de Europese Fondsen en daaraan gekoppeld de 
nationale (regionale) financiering zo minimaal mogelijk zijn:  

OPMERKING: Er zijn meerdere fiches die een maatregel beschrijven die deel uitmaakt van het PDPO (AMKM, VLIF). De 
overkoepelende of meer algemene aspecten van het PDPO zullen in een algemene nota (nog in opmaak) opgenomen worden. Zo 
zullen het hieronder beschreven programmaverloop en het deel over de opvolging nog verplaatst worden naar deze algemene 
nota. 

Ook bij de uitwerking van de in deze fiche voorliggende maatregel uit PDPO III werd gesteund op 
voorgaande ervaringen, met name deze uit PDPO II. Bij de bespreking van deze maatregel is de ex post 
evaluatie van PDPO II dan ook een belangrijke referentie, net als de ex ante evaluatie van PDPO III. 

Concreet gaan de nu volgende punten verder in op: 

- Het subsidieproces:  

o Welke stappen worden doorlopen om tot een uitbetaling van de subsidie voor de 
maatregel van het Departement Landbouw en Visserij te komen? 

o In hoeverre is administratieve vereenvoudiging doorgevoerd en het proces 
geïnformatiseerd? 

o Hoeveel VTE zijn nodig voor de eigenlijke uitvoering van deze subsidiemaatregel? 

- Het Vlaams budget: welk Vlaams budget is tijdens de huidige legislatuur al gespendeerd aan 
deze subsidiemaatregel (2019, 2020 en 2021)? 

- De uitvoeringscijfers/prestaties (2019, 2020 en 2021): 

o Hoeveel lopende verbintenissen zijn er? 

o Voor welk areaal of voor hoeveel dieren lopen er verbintenissen? 

- Effecten: Wat zijn de voornaamste bevindingen van bestaande rapporten of evaluaties? 

- Buurlanden: Hoe worden investeringen ondersteun in andere landen? 

Voor wat betreft de informatie (voornamelijk uit bestaande rapporten) die in de voorliggende 
evaluatiefiche is opgenomen, berust de dataverzameling in grote mate op de analyse van administratieve 
data, enquêtes, analyse van beleidsdocumenten en literatuuronderzoek. De onderzoeksmethode is bij de 
opvolging van het PDPO in de kern een van monitoring, daarnaast worden effecten nagegaan via 
doorrekeningen op basis van kengetallen. In deze fiche wordt niet ingegaan op de monitoring als 
dusdanig in het kader van Europese rapportering aangezien de resultaten op het gebied van 
streefindicatoren daar geaggregeerd worden over verschillende maatregelen heen, wat het minder 
nuttig maakt om die gegevens hier op te nemen waar het specifiek over de maatregel gaat. 

Het moge duidelijk zijn dat de genoemde rapporten elk hun eigen methodologie volgden en zich ook 
beroepen op bv. op documenten- en literatuuronderzoek en bredere geaggregeerde data. 

Opmerkingen: In het kader van PDPO III zijn er, naast de genoemde documenten, nog heel wat 
documenten ter beschikking bv. financieringsplan, indicatorenplan,... Deze zijn terug te vinden op de 



website van het Departement Landbouw en Visserij: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/publicaties.  

 

2.2 SUBSIDIEPROCES 

Deze subsidie moet, zoals eerder aangehaald, gezien worden binnen de bredere context van het 
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het programma voor plattelandsontwikkeling wordt 
gedeeltelijk gefinancierd met Europese middelen. Deze cofinanciering vanuit Europa betekent dat 
doorheen het proces rekening gehouden moet worden met de Europese vereisten, zowel wat betreft 
aanvraagprocedures als controles, berekeningen en betalingen. Het proces zelf verloopt volgens een 
duidelijk uitgetekende en gestroomlijnde subsidieflow. 

 

2.2.1 Processtappen van aanvraag tot betaling 

 

De regelgevingsbasis voor deze subsidie wordt gevormd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 
19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw met 
toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020.  

Het proces bestaat uit volgende stappen: 

1. Om steun te kunnen krijgen voor deze maatregelen doet de landbouwer een steunaanvraag via 
het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be), via de tegel (vergelijkbaar met een app) “VLIF 
investeringssteun”. In deze steunaanvraag moet in het geval van ‘projecten’ (stallen, serres, 
loodsen) het project in detail qua deelinvesteringen beschreven worden zowel qua ‘hoeveelheid’ 
(meest geschikte technische parameter) die verder in de het selectieproces gekoppeld wordt met 
een normbedrag en de kost van de deelinvestering. Voor de gebruiksvriendelijkheid wordt een 
voorstel van kostprijs gedaan per deelinvestering die door aanvrager overruled kan worden. Om 
toegang te krijgen tot de steunaanvraag moet de aanvrager enkel over een landbouwernummer 
beschikken. In het nieuwe GLB zullen de toegangsvoorwaarden tot de subsidie maximaal 
gecontroleerd worden (zo automatisch mogelijk) voor de steunaanvraag. 

2. Binnen de 10 dagen na elke blokperiodes volgt een selectie op basis van een selectiekader 
gebaseerd op de duurzaamheidsparameters, buitenkanseffect van de (deel)investeringen en de 
leeftijd van de aanvrager. Dit is een volledig geautomatiseerd proces. Het uitsturen van de 
selectieberichten dat onmiddellijk hierop volgt eveneens. 

3. Na het selectiebericht kan de aanvrager beginnen met de uitvoering van de investering 

4. Vanaf regelgeving in voege vanaf begin 2021 moet binnen de vijf maanden na einde blokperiode 
een bewijs geleverd worden dat de investering zal uitgevoerd worden (via bv. factuur of bewijs 
van start van de werken in kader van project). Dit werd ingevoerd om sneller op de hoogte te 
zijn van selectiebudget dat nooit effectief tot subsidie zal leiden zodat dit ingezet kan worden in 
toekomstige blokperioden. 
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5. De landbouwer dient ten laatste 2,5 jaar na het einde van blokperiode waarin de aanvraag 
ingediend werd een betalingsaanvraag in via het e-loket hierin worden zowel bewijsstukken 
voor de toegangs- en verbintenisvoorwaarden opgeladen als verklaringen opgeladen. Daarnaast 
worden ook alle facturen en betalingsbewijzen opgeladen. 

6. De administratie doet een administratieve controle van de subsidievoorwaarden. en een 
factuurcontrole waarbij ook bij een project de facturen aan de verschillende deelinvesteringen 
toegewezen worden. Tijdens deze administratieve controle vindt ook altijd een plaatsbezoek (in 
situ bezoek) plaats. 

7. De administratie voert op basis van een risicoanalyse en steekproef controles ter plaatse uit. Deze 
bijkomende controle gebeurt in minimaal 5% van de investeringen in de zoekperiode. Bij deze 
controle worden bepaalde controlepunten diepgaander onderzocht dan bij administratieve 
controle mogelijk is. 

8. Op basis van de steunaanvraag waarop de selectie gebeurd is en de gerealiseerde investeringen 
die administratief en eventueel ook via controle ter plaatste gecontroleerd werden, wordt het 
steunbedrag automatisch berekend hierbij worden eveneens verlagingen (nl. reductie van de 
subsidies) toegepast  

9. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de financiële toepassing waar de juiste budgetten 
(Vlaams en Europees) voor de uitbetaling gekoppeld worden. 

10. Hieruit volgt een betaalopdracht aan het Vlaams betaalorgaan waar de Europese budgetten 
ondergebracht werden. Het Vlaamse deel nodig voor de uitbetaling wordt doorgestort naar het 
betaalorgaan. 

11. De effectieve betaling aan de begunstigde gebeurt door het betaalorgaan. 

12. Na deze betaling volgt een periode van vijf jaar waarbinnen bepaalde voorwaarden vervuld 
moeten blijven (waaronder bv. dat het gesubsidieerde goed aanwezig moeten blijven op het 
bedrijf).  

13. Binnen deze periode van vijf jaar worden 1% van de dossiers op basis van risicoanalyse en 
steekproef aangeduid voor een controle ter plaatste 

14. Indien in die periode van vijf jaar uit administratieve controles van bedrijfsdata (of de 1% 
controle vastgesteld wordt dat aan 1 of meerdere subsidievoorwaarden niet meer voldaan is 
volgt een herziening van het dossier dat via het betaalorgaan leidt tot een terugvordering (kan 
ook onder de vorm van inhouding op toekomstige subsidies, ook van Pijler 1 van het GLB). 

 

2.2.2 Geïnformatiseerd proces 

Het proces verloopt volledig papierloos. De aanvragen worden ingediend via e-loket. Via verschillende 
schermen wordt de aanvrager begeleid om een gedetailleerde kostenopgave door te geven van de 
investeringen gekoppeld aan een ruime lijst van investeringscodes.  

Ook het selectieproces is volledig geautomatiseerd net zoals de kennisgeving van de selectie. Via de 
betalingsaanvraag die eveneens volledig elektronisch verloopt moet de landbouwer een hele reeks 
bewijsstukken opladen die vervolgens administratief gecontroleerd worden. Op dit vlak is er nog een 



verbetering mogelijk, met name meer gebruik maken van andere gegevens uit andere 
overheidsdatabanken en gegevens reeds binnen departement beschikbaar (bv. betreffende 
omgevingsvergunning). Dit wordt echter aangepakt vanaf 2023 met de ingang van het nieuwe GLB. Het 
aantal voorwaarden tot VLIF-steun worden dan afgebouwd en inhoudelijk hervormd. Tegelijk wordt 
ingezet op het maximaal bekomen van data via andere bronnen (bedrijfsgegevens en gegevens 
aangaande de bedrijfsleiders) voor het automatisch controleren van de toegangsvoorwaarden.  

Bij administratieve controle worden de toegangsvoorwaarden (bv. geldige vergunning ) gecontroleerd 
net als verbintenisvoorwaarden zoals het hebben van voldoende nutriëntenemissierechten (NER’s). Op 
dit ogenblik is dit nog sterk een manueel werk voor de administratieve controleur. Net als een 
intensieve factuurcontrole waarbij de verschillende kosten aan gedetailleerde VLIF-investeringscodes 
toegekend moeten worden. Op dit laatste vlak (facturen) zien we op dit ogenblik geen administratieve 
vereenvoudiging mogelijk in het nieuwe GLB.  

Het is een sterkte van het VLIF naar doelmatigheid toe en ook rapportering op financieel vlak voor de 
verschillende duurzaamheidsdoelstellingen en eveneens de rapportering op impactniveau om te werken 
met een zeer uitgebreide lijst aan investeringscodes. Het vraagt wel een intensieve factuurcontrole en 
eveneens uitgebreide controle van de fysische eenheden (m², m³, aantal dieren, kW, enz.) ook in 
combinatie met in situ plaatsbezoek. Deze laatste zijn zeer belangrijk in kader van toepassing van de 
normbedragen. Op deze vlakken is geen automatisatie mogelijk. 

2.2.3 Procesuitvoering: VTE 

Bij de eigenlijke procesuitvoering van de subsidiemaatregel VLIF investeringssteun zijn binnen het 

Departement Landbouw Visserij 26 VTE direct betrokken.  

2.3 BUDGET (2019 – 2021) 

Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling wordt gedeeltelijk gefinancierd met Europees 
landbouwbudget. Tegenover het gebruik van deze Europese middelen moet de lidstaat ook een eigen 
financieel engagement stellen. In concreto betekent dat dat naast elke euro uit het voorziene Europese 
pijler 2-budget, ook een euro uit het Vlaams budget gelegd moet worden. Deze cofinanciering van 50% 
impliceert dat een besparing op Vlaamse middelen ook een aanzienlijk effect zou hebben op de Europese 
middelen waarop beroep kan worden gedaan: een vermindering op Vlaamse middelen weegt op die 
manier dubbel zo zwaar door op het totale beschikbare budget.  
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Tabel 1 Overzicht van uitgaven zowel wat de vastleggingen betreft: vastleggingskrediet (VAK) en hetgeen uitbetaald werd: 
vereffeningskrediet (VEK) 

2019 uitgevoerd in decreet 2020 uitgevoerd nog niet officieel 2021 begrotingsopmaak 

VAK VEK VAK VEK VAK VEK 

59 541 874 

 

13 869 868 

 

48 251 820 15 338 568  

 

46 521 000 23 126 000 

 

Het grote verschil tussen VAK en VEK de laatste jaren is onder andere mede te verklaren doordat men 
na het selectiebericht 2,5 jaar de  tijd heeft om te beslissen en om het project uit te voeren  (sinds begin 
dit jaar is de tijd gereduceerd naar 5 maanden). 

Flankerend beleid km-heffing voorzag in bijkomende middelen voor VLIF voor investeringen die een 
mitigerend effect hebben op de extra vervoerskosten door de kilometerheffing voor vrachtwagens. 
Vanaf 2020 zijn deze middelen uitgeput. Middelen uit het Vlaamse klimaatfonds kunnen wel nog in de 
periode 2021-2030. Voor 2021 is er een potentieel van 3 mio euro VAK, maar dit dossier moet nog 
voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering. 

 

Tabel 2 Doelmatige opdeling van de Vlaamse vastlegging en betalingen met Vlaamse middelen (zonder beperkte aanvragen van 
voor 2010 die nog vastgelegd / uitbetaald werden in 2019 en 2020)  

                          2019               2020 

 VAK VEK VAK VEK 

15% aankoop meerjarig plantgoed 35 082 26 341 52 631 11 988 

15% onroerend structuurverbetering 10 379 569 2 162 160 7 731 396 1 794 515 

15% onroerend wettelijke normen 
mestopslag 924 909 175 494 663 794 334 591 

15% roerend minimale verduurzaming 5 218 251 432 674 4 151 449 912 293 

30% aanplant van beloftevolle 
fruitvariëteiten 169 964 35 022 186 731 39 146 

30% afval en voedselverlies 602 941 367 268 835 092 202 918 

30% arbeidskwaliteit en -veiligheid 1 848 368 340 517 1 982 454 445 820 

30% automatisatie 7 240 404 1 882 252 6 064 019 1 961 004 



 

Het kleine verschil met het totaal van Tabel 2 met de gegevens in Tabel 1 is te verklaren door dossiers 
die voor 2010 aangevraagd werden, maar pas in 2019 en 2020 (bijkomend) goedgekeurd en uitbetaald 
werden. Dit betreffen allen dossier waarvan de afhandeling vertraging opgelopen heeft door 
beroepsprocedures van de aanvragers. 

 

 

30% bijzondere dierlijke productie 0 0 0 52 460 

30% biodiversiteit 1 563 628 386 978 1 120 008 387 180 

30% biologische landbouw 817 941 160 181 866 400 291 997 

30% bodemkwaliteit 1 242 165 210 938 883 475 330 405 

30% bovenwettelijk dierenwelzijn 2 530 804 329 164 2 252 015 736 589 

30% emissies ammoniak fijn stof NOX 6 685 874 1 740 267 5 469 145 1 881 630 

30% hernieuwbare energie: materieel en 
installaties 225 043 98 130 201 687 129 923 

30% precisielandbouw 899 061 156 548 704 932 282 257 

30% primaire energiebesparing 11 452 746 3 777 529 8 776 956 3 672 006 

30% ruimtelijke kwaliteit 549 647 178 852 472 441 79 015 

30% verbreding 1 470 007 292 623 1 284 416 373 211 

30% voedselveiligheid 144 380 23 182 157 552 28 771 

30% waterkwaliteit en -kwantiteit 4 927 657 1 082 962 3 824 049 1 367 588 

30% windenergie en zonneboiler 
137 383 2 503 2 953 14 553 

40% bovengemiddelde klimaatmitigatie 
200 288 0 347 369 0 

40% kleine- en middelgrote 
windturbines 

10 800 0 220 856 0 

TOTAAL 
59 276 914 13 861 586 48 251 821 15 329 860 
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2.4 SAMENVATTING RESULTATEN BESTAANDE EVALUATIES 

2.4.1 Ex post evaluatie PDPO II, eindrapport 

 

In 2.4.1.1 wordt eerst op basis van de VLIF-milieudatabank voor alle investeringen die aangevraagd 
werden sinds 2007 de milieu-impact doorgekend door de evaluator. In 2.4.1.2 wordt op basis van de 
gegevens in het Farm Accountancy Data Network (FADN) ter vergelijken met en zonder VLIF-steun kon 
door de evaluator eveneens de economische impact van VLIF-steun doorgerekend worden. 

 

2.4.1.1 Impact op ecologisch vlak 

 

2.4.1.1.1 Methode 

In de ex post evaluatie werd een analyse gemaakt op basis van de doorrekeningen van milieu-impact 
die gebeurde in kader van de mid-term evaluatie. Met name werd de gemiddeld milieu-impact per type 
investering geëxtrapoleerd op basis van de investering tussen mid-term evaluatie en het einde van de 
programmaperiode. Deze extrapolatie werd uitgevoerd door UGent. 

In de mid-termevaluatie werden de doorrekening uitgevoerd door Antea Group binnen het consortium 
van Idea Consult. Via de VLIF-milieu-databank werden in de periode 2007-midden 2010 voor relevante 
investeringstypes technische kenmerken opgevraagd en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
impactberekening (bv. indien geïnvesteerd in een gasverwarmingsinstallatie ook type verwarming die 
daarvoor gebruikt werd). Gebruik makend van o.a. algemeen aanvaarde emissiefactoren uit de 
literatuur werden dan doorrekening gedaan.  Een meer uitgebreide beschrijving van deze methodologie 
die ook in de opvolger van de VLIF-milieu-databank zijnde de VLIF-duurzaamheidsdatabank gebruikt 
wordt is opgenomen als bijlage verderop in het document. De VLIF-duurzaamheidsdatabank werd ook 
aan de Europese diensten voorgesteld en als goed voorbeeld ontvangen op de “good practice 
workshop“ van september 2020 over impact meting in het kader van klimaat en grondstoffengebruik. 
https://enrd.ec.europa.eu//sites/default/files/evaluation_publications/gpw14_online.pdf.  

 

De volgende onderzoeksmethoden werden gebruikt verwijzend naar de beleidsevaluatie toolbox van de 
Nederlandse overheid: 

1) O2. Maatschappelijke kosten en baten analyse en kosten effectiviteitsonderzoek 

Noot: In evaluatie zelf werden de kosteffectiviteit niet expliciet uitgerekend. De maatschappelijke baten 
zijn echter wel doorgerekend en eveneens de subsidie om deze te bereiken wordt eveneens 
meegegeven; 

2) O5. Monitoring 

 

De volgende dataverzamelingsmethoden werden gebruikt: 



1) D1. Analyse van administratieve data 

Verzamelen van de milieudata op investeringsniveau 

2) D2. Documenten en literatuuronderzoek 

Verzamelen van o.a. emissiefactoren uit de internationale literatuur 

3) D3. Analyse uit geaggregeerde statistische data en data uit beleidsmonitoren (openbaar) 

Vergelijken van de gerealiseerde daling van de milieu-impact tegenover de totale milieu-impact van de 
landbouwsector in Vlaanderen 

 

2.4.1.1.2 Conclusies  

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de effecten zoals opgenomen in de ex-post evaluatie 
(UGent) 

Waterkwantiteit 

De totale hoeveelheid vermeden leidingwatergebruik die door PDPO II verwezenlijkt kon worden 
binnen de landbouwsector, wordt geschat op ca. 3,3 miljoen m³ oftewel ca. 5,6% t.o.v. de 
referentiesituatie. Investeringen in waterreservoirs hebben tot de grootste hoeveelheid vermeden 
leidingwaterverbruik geleid.  

 

Reductie ammoniakemissies 

De totale vermeden NH3-emissie die binnen PDPO II gerealiseerd is, wordt geschat op ca. 40,7 miljoen kg 
NH3, wat overeenkomt met een reductie van ca. 13,2 % t.o.v. de referentiesituatie. De installaties voor 
mestinjectie en de luchtwassers stonden in voor de grootste inperking van de NH3-uitstoot.  

 

Reductie van geurhinder 

De totale vermeden geuremissies die binnen PDPO II gerealiseerd zijn, worden geschat op ca. 1,3 x 109 
miljoen ouE, wat overeenkomt met een reductie van ca. 4% t.o.v. de referentiesituatie. De AEA-
vleesvarkenstallen stonden in voor de grootste inperking van de geuremissies.  

 

Productie van hernieuwbare energie 

De totale hoeveelheid verwekte hernieuwbare energie wordt geraamd op ca. 0,3 miljoen MWh, oftewel 
ca. 0,6% van het totale netto energieverbruik van de Vlaamse land- en tuinbouw over de periode 2007-
2014. De WKKs op biobrandstof hebben het grootste aandeel aan hernieuwbare energie geproduceerd. 
Veel van de gedane VLIF-investeringen waren geconcentreerd binnen de glastuinbouwsector, waardoor 
kan besloten worden dat PDPO II een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de voorziening van 
hernieuwbare energie en dus de vermindering van het energiegebruik van de glastuinbouwsector. 

 



12 

 

Vermeden broeikasgasemissie 

De totale vermeden broeikasgasemissie die binnen PDPO II gerealiseerd is bedraagt ca. 5,2 miljoen ton 
CO2- equivalenten, wat overeenkomt met een reductie van ca. 9,2% t.o.v. de referentiesituatie. De WKK’s 
op gas of biobrandstof stonden in voor de grootste inperking van de broeikasgasuitstoot.  

 

Reductie energieverbruik 

Het vermeden energieverbruik komt neer op ca. 6,09 miljoen MWh, zijnde ca. 9,5% ten opzichte van de 
referentiesituatie. De serres met energiescherm en de WKK’s op gas of biobrandstof hebben in de 
grootste energiebesparing geresulteerd.  

 

2.4.1.2 Impact op socio-economisch vlak 

 

2.4.1.2.1 Methode 

Het effect van de investeringssteun op de economische parameters werd gemeten via een fixed effect 
dynamische panel regressie. Deze valt onder de Toolbox O.13 Regressies.  

Panel gegevens wil zeggen dat er verschillende bedrijven geobserveerd zijn (cross sectie) gedurende 
verschillende opeenvolgende punten in de tijd (tijdsreeks). Het voordeel van panel data is dus dat zowel 
de variatie tussen bedrijven als variatie op een specifiek bedrijf doorheen de tijd kan gebruikt worden 
om een fenomeen te beschrijven. 

De panel gegevens worden gebruikt om een panel regressie uit te voeren. Het verschil met een gewone 
regressie is dat er tijdseffecten en bedrijfseffecten kunnen toegevoegd worden. Een tijdseffect beschrijft 
een effect dat homogeen is over alle bedrijven maar heterogeen tussen verschillende punten in de tijd. 
Een voorbeeld van een tijdseffect is de impact van algemene economische of klimatologische 
omstandigheden. Het model houdt daardoor rekening met het feit dat er slechte en goede jaren zijn die 
het economisch resultaat van alle bedrijven beïnvloeden. 

Een bedrijfseffect is homogeen over de tijd maar heterogeen over verschillende bedrijven. 
Bedrijfseffecten kunnen de verschillen in ondernemerscapaciteiten of andere bedrijfskarakteristieken zijn. 
Er kunnen dus goede en slechte bedrijven zijn die sowieso jaar na jaar een stijgend of dalend 
economisch resultaat halen.  

Verder is er gekozen om het model dynamisch te maken. Dynamisch wil zeggen dat observaties van de 
afhankelijke variabele van voorgaande tijdsperiodes gebruikt worden als onafhankelijke variabelen zoals 
dat heel gebruikelijk is in tijdreeksanalyse. Er wordt dus veronderstelt dat de afhankelijke variabele 
voor een deel verklaard wordt door zijn waarde in de vorige periode. Op die manier kan een model de 
inertie (path-dependency) van de economische structuur beschrijven.  
 

Er werd bewust gekozen om niet te werken met quasi-experimentele methoden (Toolbox O.1 Quasi-
experimentele methode: Difference in Difference) omdat de vorige mid-term evaluatie van het PDPOII 
aantoonde dat propensity score matching (PSM) en de daaropvolgende Difference-in-difference analyse 



resulteert in een steekproef die niet meer representatief is. Voor deze methode zoek je immers twee 
gelijkaardige groepen voorafgaand aan steun en bekijkt de evolutie na subsidie. Inderdaad het probleem 
van gebrek aan voldoende overlap tussen twee groepen wordt ook aangehaald door Shadish, Cook, & 
Campbell (2002). Dit wordt visueel geïllustreerd in onderstaande figuur. Hier wordt de Bruto Toegevoegde 
waarde uitgezet zowel voor de hele FADN populatie als voor de steekproef bekomen via PSM. Er wordt 
een onderscheid gemaakt tussen bedrijven met steun en zonder steun en dit voor de periode VOOR steun 
en NA steun. Het zijn blijkbaar voorafgaand aan de steun al de grotere, dynamischere bedrijven die steun 
aanvragen. Door de PSM toe te passen zien we inderdaad dat Bruto Toegevoegde Waarde tussen de groep 
met en zonder steun op een gelijk niveau komt VOOR steun, maar dit maakt ook dat deze groepen niet 
meer representatief zijn. Je kiest als het ware de beste bedrijven van de groep zonder steun om te 
vergelijken met de slechtste bedrijven van de groep met steun.  

 

Figuur 1 Brutotoegevoegdewaarde in de periode voor en na steun voor zowel bedrijven die effectieve steun gekregen hebben 
als bedrijven zonder steun en dit zowel door de totale populatie als voor de steekproef met PSM. 

 

Daarnaast werd ook met een input/output analyse nagegaan hoe de investeringen die gebeuren in het 
kader van PDPOII, inkomsten genereren in andere sectoren voornamelijk de bouwsector. Op hun beurt 
zullen deze sectoren ook weer in andere sectoren grond- en hulpstoffen moeten aankopen, enz., 
Hierdoor ontstaat een soort kettingreactie die ervoor zal zorgen dat de (Vlaamse) economie een 
toegenomen output zal hebben als gevolg van de investeringssteun.  

Om dit te kwantificeren, werd gewerkt met de Vlaamse I/O tabellen en de hieruit berekende output- en 
tewerkstellingsmultiplicatoren. Deze geven de graad van interactie weer tussen de bouwsector en 
andere sectoren. De input-output tabellen omvatten ook de wijziging in consumptie door gezinnen en 
door de overheid.  

De verschillende investeringscodes in de VLIF-databank werden toegewezen aan de verschillende 
economische sectoren (bv bouw, of machinebouw), waarvoor dan een multiplicator werd berekend. Een 
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multiplicator van 1,5 geeft aan dat een investering van 1 EUR zal resulteren in een toename van de 
omzet in andere sectoren van 0,5 EUR. 

 

De volgende dataverzamelingsmethoden werden gebruikt: 

1) D1. Analyse van administratieve data 

Verzamelen van de gegevens over doel en bedrag van de investeringssteun 

2) D3. Analyse uit geaggregeerde statistische data en data uit beleidsmonitoren (openbaar) 

- Vergelijken van de cijfers uit geharmoniseerde boekhoudingen. Het FADN is de enige bron van micro-
economische gegevens op basis van geharmoniseerde boekhoudprincipes van landbouwbedrijven opbv 
Europese regels. Het berust op nationale enquêtes en er worden representatieve gegevens verkregen op 
de volgende drie gebieden: regio, economische omvang en productierichting.  

- Input/outputtabellen van Vlaanderen 

 

2.4.1.2.2 Resultaten 

Vanuit de regressie 

Steun voor diversificatie-investeringen heeft een groot effect op de omzet, bruto toegevoegde waarde 
en op het landbouwinkomen. Verrassend genoeg bleek de impact van elke euro steun geïnvesteerd in 
energie producerende investeringen minder op te brengen dan die in de andere diversificatie-
investeringen. Dit komt doordat de variabele kosten van bvb. de bouw van een WKK ook veel hoger 
liggen. Tegelijkertijd stijgt de omzet minder bij energie-investeringen dan bij bvb. hoeveverkoop.  

Voor steun aan structurele investeringen zien we een positief effect, zowel aan de kant van de omzet, 
als aan de kant van de kosten. De analyse toonde aan dat vooral de structurele steun voor machines en 
installaties een positief effect (omzet, arbeid, BrTW en inkomen) had en dat dit niet zo was bij 
structurele investeringen in gebouwen.  

Ondanks dat milieu-investeringen vaak het hoogste steunpercentage toegekend krijgen, is de impact 
vaker negatief op de bedrijfsresultaten. Ze hebben een negatief effect op toegevoegde waarde, 
arbeidsproductiviteit en inkomen. Het valt op dat investeringen om zuiniger met grondstoffen om te 
gaan de omzet meer laten dalen dan dat de kosten dalen, uitgezonderd voor de energiebesparende 
investeringen waar wel een omzetstijging zichtbaar is. Milieu-investeringen gingen ook gepaard met 
toename in arbeidskrachten. De finaliteit van dit type investeringen is dan ook om bedrijven te helpen 
om concurrentieel te blijven ten opzichte van bedrijven elders in de wereld waar er minder zware 
milieu-eisen worden opgelegd.  

 

Vanuit de input/output-analyse 

De investeringen die gebeuren in het kader van PDPO II hebben ook een belangrijk indirect effect op (het 
behoud van) de tewerkstelling en toegevoegde waarde in aanverwante sectoren als de bouwsector en 
de machinebouw. De investeringssteun creëert indirect een toename van bijna 1 miljard euro aan Bruto 



Toegevoegde Waarde in de Vlaamse economie. Er worden indirect bijna 2800 arbeidsplaatsen gecreëerd 
of behouden in de (machinebouwsector) en nog eens zoveel in de rest van de Vlaamse economie.  

Daarnaast zijn er direct nog eens 1500 arbeidsplaatsen behouden of gecreëerd op de 
landbouwbouwbedrijven. 

 

2.4.2 Studies Departement Landbouw en Visserij 

 

Binnen het departement Landbouw en Visserij worden de duurzaamheidsbijdragen van het VLIF in 
detail gemonitord en doorgerekend naar het impactniveau. 

Dit gebeurt op basis van de VLIF duurzaamheidsdatabank waarmee van een groeiend aantal 
investeringen voor de aanvragen sinds 2015 duurzaamheidskenmerken bijgehouden worden. Deze 
worden gebruikt voor de het doorrekenen van impactindicatoren.  

Sinds 2019 wordt een doorrekening uitgevoerd. Deze doorrekeningen gebeuren vanaf dan jaarlijks en 
cumulatief. De meest actuele doorrekening becijfert de impact van de goedgekeurde dossiers 2016-2019. 
In 2021 de doorrekening 2016-2020 door gevoerd worden.  

Onderstaande tabel geeft kort de totale impact in 2019 weer van de gesteunde en doorgerekende 
investeringen met notificatiejaar tussen 2016 en 2019. Voor de toelichting en meer details van de cijfers 
wordt verwezen naar hoofdstuk Error! Reference source not found..  

 

Tabel 3 Overzicht van de impactindicatoren voor de dossiers behandeld in de periode 2016-2019 

Indicator Berekende impact Eenheid 

Energiegebruik -426 279 404 kWh 

Energetische CO2-uitstoot -91 685 305 kg CO2 

Ammoniakemissie -782 033 kg NH3 

Fijnstofuitstoot -24 511 kg PM10 

Fijnstofuitstoot -368 kg PM2,5 

Geuremissie -1 687 049 OUE/s 

Methaanemissie -5 003 660 kg CO2-eq 

Lachgasemissie 716 812 kg CO2-eq 

Hernieuwbare energieproductie 2 687 769 kWh 

Volume wateropvang 499 176 m³ 

Bijkomende 
mestopslagcapaciteit 560 572 

 

m³ 
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Zeer belangrijk om op te merken is dat het gaat over de minimale impact. Van verschillende 
investeringstypes waarvan de positieve impact vast staat kon nog geen doorrekening gebeuren omdat de 
noodzakelijke wetenschappelijke gegevens hiervoor nog niet voor handen zijn. Belangrijk om op te 
merken is dat geen extrapolatie gebeurde om op basis van de doorgerekende investeringen ook een 
impact in te schatten van de investeringen die nog niet doorgerekend kunnen worden. 

 

In de onderstaande grafieken wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerd impact eind 2019 van 
alle dossiers aangevraagd sinds 2015 en die voornamelijk behandeld werden in de periode 2017-2019. 
Belangrijk om op te merken is dat het slechts over een beperkt deel gaat van het beschikbare budget 
2015-2020 dat hiermee overeenkomt. In totaal (ook voor de investering waar geen impact voor 
doorgerekend werd) komt het overeen met 96,8 mio euro uitbetaalde steun (Vlaams+ Europees). Dit 
komt overeen met slechts 30% van het totale budget in de periode 2015-2020 beschikbaar is en betaald 
moet worden binnen de N+3, dit wil zeggen dat betalingen nog kunnen gebeuren tot eind 2023. 

Voor een ruwe extrapolatie naar de impact van het totale beschikbare budget 2015-2020 voor PDPO III 
moeten deze resultaten vermenigvuldigd worden met factor 2,74. De exact impact zal echter pas gekend 
zijn als alle dossiers aangevraagd tot eind 2020 afgehandeld zullen zijn. Dit zal pas in 2023 het geval zijn. 

Cumulatief wil zeggen dat investeringen die in de jaren ervoor goedgekeurd werden nog steeds 
operationeel zijn in jaar N. 

 

 

Figuur 2 Cumulatieve energiebesparing (kWh) 2016-2019 

 

Energiegebruik van de Vlaamse landbouw in 2016: 27,9 PJ = 7 750 000 000 kWh in 2016. Energiebesparing 
dankzij VLIF-investeringssteun van 2016 tem 2019: minimaal 426 279 404 kWh in 2019 = minimaal 5,5 % 
van het energiegebruik van de landbouw in 2016 

 



 

Figuur 3 Cumulatieve vermeden CO2-uitstoor 2016-2019 (kg CO2) 

 

Totale emissie broeikasgassen Vlaamse landbouw in 2016: 7 283 kton CO2-eq. Reductie 
broeikasgasuitstoot dankzij VLIF-investeringssteun van 2016 tem 2019: minimaal 96 kton CO2-eq in 2019 

= minimaal 1,3% van de broeikasgasemissie van de Vlaamse landbouw in 2016 

 

Figuur 4 Cumulatief vermeden ammoniakuitstoot 2016-2019 (kg NH3) 
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Totale ammoniakemissie Vlaamse landbouw in 2016: 2 440 miljoen ZEQ = 41 480 000 kg NH3. Reductie 
ammoniakemissie dankzij VLIF-investeringssteun van 2016 tem 2019: minimaal 782 033 kg NH3 in 2019 = 
minimaal 1,9% van de ammoniakuitstoot van de Vlaamse landbouw in 2016  



 

Figuur 5 Cumulatieve vermindering CH4-uitstoot 2017-2019 (kg CO2-eq) 

 

 

Figuur 6 Cumulatieve productie hernieuwbare energie 2016-2019 (kWh) 

 

Het rapport geeft ook een overzicht van de investeringen op het vlak van de sociale dimensie van 
duurzaamheid zoals op het vlak van bovenwettelijk dierenwelzijn. Voorlopig kunnen echter op dit vlak 
nog geen echte impactindicatoren doorgerekend worden. 



20 

 

2.4.3 Studies/ audits / rapporten 

 

In 2017 werd een studie uitgevoerd naar de economische impact van PDPO III. 

Berekening economische impact PDPO III | Landbouw & Visserij (vlaanderen.be) 

De resultaten worden hieronder samengevat. 

 De investeringen die de weerbaarheid trachten te vergroten van de Vlaamse bedrijven resulteren in 
een outputverhoging, maar ook in een sterkere kostenverhoging. Het aantal arbeidskrachten stijgt 
ook significant waardoor een negatief effect werd vastgesteld op de output per VAK en de 
arbeidsproductiviteit.  

 In grote lijnen zorgen diversificatie-investeringen voor een hogere output, maar bij investeringen 
rond energieproductie is er geen positief resultaat omdat de investering eveneens hoge kosten met 
zich meebrengt.  

 De steuncategorie “milieu” is grotendeels dezelfde als het subthema INPUT uit de ex-post en 
groepeert de andere (niet-energie) inputbesparende investeringen alsook de investeringen met 
negatieve effecten (uitgezonderd emissies naar lucht) uit het subthema milieuexternaliteiten. Deze 
investeringen laten de kosten dalen, maar de output daalt meer. 

 De investeringssteun ter verbetering en inrichting van stallen laat de output dalen en ook de kosten. 
Dit resulteert in een negatieve bruto toegevoegde waarde. Het bouwen en inrichten van de stallen 
neemt wat tijd in beslag. Wat we zien in de cijfers, is het tijdelijke effect waarbij of de veestapel 
tijdelijk vermindert of de bedrijfsvoering grondig wordt aangepast om de nodige investeringen te 
kunnen doen aan de stal. Dit is een investering die zich op langere termijn afbetaalt. 

 Structurele investeringssteun daarentegen laat de output stijgen en ook de bruto toegevoegde 
waarde. Tegelijkertijd werd een toename van het aantal VAK vastgesteld. 

 Bij de energiebesparende investeringen (5B) stijgen de kosten maar verhoogt wel de output. Het 
aantal arbeidskrachten stijgt ook na zulke investeringen. Het lijkt erop dat dit type investeringen 
eerder gepaard gaan met een uitbreiding om zo toch rendabel te zijn. Dat zijn ze ook want op de 
bruto toegevoegde waarde heeft deze steun een positief effect in de gedetailleerde analyse.  

 De investeringssteun voor emissie beperkende investeringen (5D) zorgt voor een negatief effect op 
de kosten en ook op de bruto toegevoegde waarde. Deze investeringen zijn vaak noodzakelijk om te 
voldoen aan strenge milieunormen.  

 De bruto toegevoegde waarde, de resultante van output en kosten is positief voor de diversificatie-
investeringen, overnamesteun, de structurele investeringen en de energiebesparende investeringen. 
Maar zoals te verwachten hebben milieu-investeringen zoals uitstootbeperkende investeringen een 
negatief effect op de bruto toegevoegde waarde. Ook de investeringssteun voor stallen geeft een 
tijdelijk nadelig resultaat. 

Investerings- en overnamesteun in Vlaanderen zijn niet louter gericht op het verhogen van output per 
VAK. Om concurrentieel te blijven en de zware milieunormen te halen in Vlaanderen, gaan investeringen 
vaak gepaard met een productieverhoging. De finaliteit van de verschillende investeringscategorieën is 
vaak anders. Sommige verhogen de output, sommige verlagen de kosten, soms stijgt het aantal 



arbeidskrachten. Eén enkele indicator zoals output per VAK kan de diversiteit aan mogelijke impact niet 
voldoende beschrijven. De bruto toegevoegde waarde, de resultante van output en kosten, is een meer 
relevante indicator. Daaruit blijkt dat zowel overnamesteun als structurele investeringssteun een 
positief effect hebben. De steun voor uitstoot beperkende investeringen heeft een negatief effect, maar 
zonder deze investeringssteun zou dit effect nog meer negatief zijn of zouden investeringen niet 
gebeuren. Nochtans zijn deze investeringen noodzakelijk om concurrentieel te blijven en de leefbaarheid 
van de Vlaamse bedrijven veilig te stellen. 

 

2.4.4 Voorbeelden uit het buitenland 

 

2.4.4.1 Steun aan investeringen in de landbouw: een Europese vergelijking 

In 2012 werd een studie uitgevoerd om de VLIF-investeringssteun in Vlaanderen te vergelijken met het 
buitenland. 

link 

Hieronder wordt de samenvatting gegeven. 

Het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II) legt een sterke focus op de 
investeringssteun aan landbouwbedrijven. 55% van de geplande uitgaven gaat naar drie 
investeringsmaatregelen: vestiging van jonge landbouwers, modernisering van landbouwbedrijven en 
diversificatie naar niet-agrarische activiteiten. Hoe zit dat in andere landen en regio’s van de Europese 
Unie? Een nieuwe studie vergelijkt de situatie in Wallonië, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Hongarije, 
Polen en Duitsland. Zowel subsidies (binnen en buiten het programma voor plattelandsontwikkeling) als 
fiscale aspecten van investeringen op landbouwbedrijven komen daarbij aan bod. 

 

Open selectiesysteem 

Uit de studie blijkt dat Vlaanderen een van de weinige regio’s is die over een open selectiesysteem 
beschikt [noot: sinds 1 januari 2015 beschikt Vlaanderen ook over een gesloten selectiesysteem], maar het 
is zeker niet de enige. In Vlaanderen bestaat er een hoge selectiekans door de combinatie van het open 
systeem en een voldoende hoog beschikbaar budget. Enkel Luxemburg bevindt zich op hetzelfde niveau. 
In Vlaanderen bestaat er een uitgebreide mogelijkheid van investeringstypes die in aanmerking komen 
voor subsidie. Op Nederland en Frankrijk na is dat ook het geval in de andere landen of regio’s.  

bedrijfstarget 

In Vlaanderen worden geen sectoren uitgesloten van steun, terwijl dit wel gebeurt in andere landen. 
Net als in de meeste andere landen of regio’s wordt er gewerkt met een ondergrens qua bedrijfsgrootte 
om in aanmerking te komen voor steun. In Vlaanderen wordt de maximaal toegelaten steun voor de 
periode 2007-2013 bepaald per bedrijfsleider. In de andere landen of regio’s is dat per landbouwbedrijf. 
In Luxemburg, Nederland, Duitsland en Hongarije worden per landbouwbedrijf hogere totale 
steunbedragen toegelaten dan in Vlaanderen voor bedrijven met één bedrijfsleider.  
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Lagere subsidiepercentages 

De subsidiepercentages zijn in Vlaanderen lager dan in de andere landen of regio’s. Subsidies lager dan 
20% worden in de andere landen of regio’s niet toegepast. Vlaanderen is ook een uitzondering inzake 
het niet toepassen van verhoogde subsidiepercentages voor jonge landbouwers na vestiging. Enkel 
Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg kennen het maximaal toegelaten bedrag van 70.000 euro aan 
vestigingssteun toe. De fiscale investeringsaftrek is in België beperkter dan in de meeste andere landen. 
(NVDR: geen Vlaamse bevoegdheid-) Enkel Vlaanderen en Wallonië verstrekken rentesubsidies voor de 
maatregelen ‘modernisering van landbouwbedrijven’ en ‘diversificatie naar niet-agrarische activiteiten’, 
maar in Wallonië worden ze wel afgebouwd in de tijd. (NVDR: ook in Vlaanderen zijn intussen 
rentesubsidies niet meer toegestaan) Er is een indicatie dat Vlaanderen op Nederland na het sterkst 
inzet op de subsidiering van milieu-investeringen. 
 

De studie van 2012 is gebaseerd op PDPO II. Eenzelfde uitgebreide studie gebeurde niet voor PDPO III. In 
PDPO III is de investeringsmaatregel stevig hervormd wat bovenstaande vergelijking dus moeilijk maakt. 
Voor de aanvragen van 2015 werd een gesloten selectiesysteem ingevoerd. Voor stallen, serres en 
loodsen heeft dit voor gevolg dat er geen algemeen subsidiepercentage bestaat, maar de subsidie 
afhankelijk is van de mate van duurzaamheid van de deelinvesteringen. De deelinvesteringen bedragen 
15%, 30% en sinds midden 2019 ook een beperkte lijst 40% klimaatinvesteringen, maar enkel bij 
renovatie. Het gemiddelde subsidiepercentage op een volledige nieuwbouw stal, serre en loods situeert 
zich rond de 15%, met een maximaal haalbaar subsidiepercentage van 22% indien gekozen werd voor de 
meest duurzame deelinvesteringen en indien al deelinvesteringen geselecteerd werden (de meeste kans 
hiervoor is bij (zeer) jonge landbouwers.  

Ook al zal met de aanpassing van het Besluit van de Vlaams regering betreffende investeringen en 
overnames in de landbouw in 2021 voor jonge landbouwers op nieuwbouwprojecten indien deze het 
meest duurzaam uitgevoerd zijn subsidie mogelijk tot 30%, blijven deze subsidiepercentages zeer 
bescheiden in vergelijking met wat mogelijk is binnen andere lidstaten (zie studie + actualisatie PDPO III 
voor Polen en Hongarije). 

De vraag kan zeker gesteld worden of in het kader van het gelijke Europese speelveld hogere 
subsidiepercentages in Vlaanderen niet noodzakelijk zijn. Te meer dat in Vlaanderen ook hogere eisen 
stelt op vlak van milieu dan in andere lidstaten (bv. verplichting om varkens en kippenstallen enkel 
emissiearm te bouwen). 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.4.2 Synthese van de ex-post evaluaties van de plattelandsontwikkelingsprogramma’s 
periode 2007-2013 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8562214e-c7da-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-
en/format-PDF/source-search  

 

De Europese Commissie maakt na iedere evaluatieperiode een synthese van de ingediende 
evaluatierapporten. Uit de evaluatie van de ex-post programma’s periode 2007-2013 kunnen de 
onderstaande conclusies getrokken worden. 

In 71% van de rapporten kon een positief verband aangetoond worden tussen investeringssteun en de 
competitiviteit van de bedrijven ofwel door een hogere omzet, door een betere arbeidsproductiviteit of 
door de introductie van innovatieve producten of technologieën. Ook Vlaanderen behoort daarbij. En 
net zoals in Vlaanderen halen verschillende rapporten aan dat de effecten niets steeds éénduidig zijn en 
er zeer veel verschillende factoren op deze economische indicatoren. 

Slechts 23% van de plattelandsontwikkelingsprogramma’s kon echter ook een positief effect op 
milieuparameters voorleggen. Aangezien in Vlaanderen milieu, klimaat en duurzaamheid voorop staat in 
de selectie van de steun, horen wij hier bij de voorlopers op Europees vlak.  

 

2.4.5 Inschatting effecten voor het wegvallen van VLIF-steun 

De vraag kan gesteld worden welk effect er zou zijn als de VLIF-steun verminderd zou worden. Om dit 
te kunnen inschatten moet het buitenkanseffect van VLIF-steun in beeld gebracht worden. Hieronder 
wordt informatie hierover gegeven op basis van een interne studie van 2014 in kader van de opmaak 
van het VLIF-selectiesysteem waarvoor deadweight ook één van de parameters is. 

Buitenkanseffect (Deadweight) wordt gedefinieerd als het deel van de subsidie dat niet nodig is om een 
project (investering) tot uitvoering te brengen, m.a.w. overheidssubsidie die niet strikt noodzakelijk is 
(Tokila en Haapanen, 2008).  

In relatie tot VLIF kan deadweight op investeringstypeniveau als volgt gedefinieerd worden: 

De mate waarin land- en tuinbouwers ook zonder overheidssteun de investering zullen uitvoeren. Hoe 
hoger de ‘deadweight’ hoe minder de overheidssteun een ‘trigger’ is om een bepaalde investering uit te 
voeren. 

In de ex-post evaluatie van PDPO I en de midterm evaluatie PDPO II wordt de term deadweight niet 
gebruikt, maar spreekt men over additionaliteit van de steun. Deze additionaliteit wordt gebruikt als 
‘niet-deadweight’. Omgekeerd moet deadweight dan gezien worden als niet-additionaliteit. Om het 
verder duidelijk te maken. Indien gesteld wordt dat de additionaliteit van de steun voor een bepaald 
investeringstype hoger is dan voor een andere wordt bedoeld dat in het geval van de hogere 
additionaliteit er minder deadweight optreedt2. 

                                              
2 In de evaluaties van Idea Consult wordt additionaliteit ten onrechte beperkt tot enkel het tegenovergestelde van deadweight. In de evaluatietheorie is 
deadweight slechts één van de onderdelen die mee de additionaliteit van de steun bepalen. In de studie ‘Doelgerichtheid van VLIF-steun’ (september, 2013) wordt 
hier dieper op ingegaan. 
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Indien bespaard wordt op het VLIF-budget zullen, ook bij jonge landbouwers deze investeringen niet meer 
geselecteerd kunnen worden met als gevolg dat het subsidiepercentage op het gehele project drastisch zal 
terugvallen. 

3 CONCLUSIE 

3.1 ALGEMEEN 

 

Uit bovenstaande leiden we af dat VLIF een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de 
land- en tuinbouwsector, dit zowel op ecologisch, economisch en sociaal vlak. Het selectiesysteem is 
namelijk zo ontworpen dat de meest duurzame investeringen bevoordeeld worden. Het ondersteunt of 
triggert de land- en tuinbouwers te kiezen voor de meest duurzame en ook een nieuwbouw stal, serre 
of loods op de meest duurzame wijze uit te voeren opdat dit een hoger steunpercentage oplevert op 
het geheel.  

Er is ook een gedegen monitoring en evaluatie van de maatregelen naar doelmatigheid toe. Wat voor 
verbetering vatbaar is en nog niet expliciet benoemd werd in specifiek evaluatieonderzoek, maar dat 
wel bijvoorbeeld naar boven kwam in een stakeholderbevraging in kader van het Europese Sure Farm 
project is de complexe VLIF-regelgeving op het vlak van de toegangs- en verbintenisvoorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn ook onvoldoende afgesteld op de haalbaarheid voor een brede waaier aan mogelijke 
verdienmodellen. Met het nieuwe GLB wordt de maatregel hervormd zodat deze zwakke punten 
aangepakt worden conform het Vlaams regeerakkoord dat stelt dat VLIF nog meer een toekomstgericht 
ondernemingsfonds moet worden. 

In Nederland is de investeringssteun voor land- en tuinbouwbedrijven via subsidies beperkter als in 
Vlaanderen. De reden hiervoor is dat de duurzaamheid van de investeringen voornamelijk fiscaal 
gestuurd wordt (Van Zeebroeck, 2012). Wat verder opvalt is dat voornamelijk in Oost-Europese landen 
zowel op het vlak van het steunpercentage als het beschikbaar budget (relatief bekeken) veel 
belangrijker is dan in Vlaanderen. 

Zoals reeds aangegeven kan voornamelijk vereenvoudigd worden op de toegangs- en 
verbintenisvoorwaarden. Dit wordt aangepakt met het nieuwe GLB in 2023. De beperkte set toegangs- 
en verbintenisvoorwaarden zal dan ook maximaal geautomatiseerd worden met bijzonder aandacht 
voor het once only principe naar de aanvragers toe. 

Indien er bespaard wordt aan de uitgavenzijde zal het VLIF zijn rol als toekomstgericht 
ondernemingsfonds zoals gevraagd wordt door de Vlaamse Regering in Vlaams regeerakkoord niet 
kunnen waarmaken.  

De uitdagingen op ecologisch vlak in de land- en tuinbouwsector, maar hiermee ook verbonden op 
sociaal en economisch vlak,  zijn met de oprichting in 1993 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 
(VLIF), maar ook sinds 1961 de oprichting van het federale Landbouwinvesteringsfonds (LIF) nog nooit zo 
urgent geweest. De ogen van de beleidsmakers zijn gericht op het jaar 2030. In dit jaar moeten zeer 
scherpe doelstellingen behaald kunnen worden op het vlak van milieu- en klimaat voor alle sectoren, 



maar zeker ook voor de land- en tuinbouwsector. Het behalen van de ecologische doelstellingen op een 
socio-economisch verantwoorde wijze kan onder andere via ondersteuning van de investeringen. 

De maatregel wordt nu al via een performante en nagenoeg papierloze procesflow uitgevoerd. Het 
bestaande uitgebreid Europees kader, inclusief strikte evaluatievoorwaarden en inherente periodieke 
heroverweging, maakt een diepgaande spending review voor deze maatregel minder relevant. 

3.2 IMPACT VAN BESPARING 

Als we rekening houden met de raming van het Vlaams budget voor deze maatregel voor 2021 van 46 
521 000 euro dan betekent een besparing: 

- van 5% een reducering van het Vlaams budget met 2 326 050 euro; 

- van 15% een reducering van het Vlaams budget met 6 978 150 euro. 

Deze bedragen moeten evenwel verdubbeld worden om het totaal effect op de maatregel te kennen 
gezien de Europese cofinanciering van 50%. 

Een besparing op deze maatregel zou dus een lager budget voorzien per aanvraagperiode voor de 
selectie. 

Het selectiesysteem is zo opgebouwd dat maximaal ingezet wordt op verduurzaming en verjonging. Hoe 
duurzamer een investering is hoe hoger de score. In de eerste blokperiode van 2021 viel de selectielijn in 
de meest duurzame investeringen (30%, 40% voor jonge landbouwers). Op basis van simulaties met 
verminderd budget op deze laatste reële selectie (zie ook Bijlage 1 op p. 34 voor de gedetailleerde  
uitwerking), kan gesteld worden dat indien 5% bespaard wordt op het VLIF-budget niet alle 
energiebesparende investeringen nog geselecteerd zullen worden. Indien 15% bespaard wordt zullen niet 
alleen nog veel meer energiebesparende investeringen niet geselecteerd worden, maar is de kans reëel 
dat ook specifieke investeringen in het kader van verbreding, bijvoorbeeld in de korte keten niet meer 
geselecteerd zullen worden. In de bijlage 1 bij deze fiche wordt het effect van een 15% besparing op VLIF 
investeringssteun in detail aangetoond en bijkomend een simulatie gemaakt van het effect van 15% 
besparing op 3 blokperiodes. 

Omdat een aantal andere VLIF-maatregelen een onbetwiste bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen 
en een besparing daar niet wenselijk is, maar we wel de 15% op deze maatregelen bijkomend zouden 
besparen op de VLIF-investeringen, wordt hieronder weergegeven wat de impact zou zijn van deze in 
totaal 18% besparing op het VLIF budget (analoge werkwijze als voor de 15% besparing in bijlage 1). 

Op volgende VLIF-maatregelen is het niet wenselijk te besparen:  

- Het wordt aangeraden om niet te besparen op innovatie. Er werd aangetoond in de fiches dat 
zowel VLIF-omkadering als VLIF-innovatie een belangrijke plaats innemen in de innovatiespiraal. 
Besparen op innovatie kan de competitiviteit van de Vlaamse land- en tuinbouwsector op 
middellange en lange termijn in gevaar brengen.  

- Verder wordt voorgesteld om niet te besparen op VLIF niet-productieve investeringen. Het zou 
een verkeerde boodschap zijn dat de Vlaamse Overheid zou besparen op die investeringen die 
een belangrijke bijdrage leveren een milieu-klimaatdoelen in het agrarisch gebied op de eerste 
plaats tot de verhoging van de biodiversiteit.  









 

3.3 ALGEMENE CONCLUSIE 15% BESPARINGEN 

Doordat voor een aantal VLIF-maatregelen wordt voorgesteld om niet te besparen omdat ze sterk geënt 
zijn op beleidsdoelstellingen, wordt het budget van deze besparingen bijkomend toe te passen op de 
VLIF investeringen op land- en tuinbouwbedrijven om zo te komen tot een besparing van 18%.  

Elke simulatie heeft aangetoond dat besparingen van 18% op de investeringssteun voor land- en 
tuinbouwbedrijven tot een belangrijke achteruitgang zal leiden van dat wat juist beoogd wordt met 
het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF), namelijk land- en tuinbouwer stimuleren om versneld te 
verduurzamen. De investeringen die steeds sterk geraakt worden zijn investeringen in automatisatie. Dit 
is echter ook het geval voor investeringen in kader van ecologische duurzaamheid met de grootste 
absolute effecten naar minder reductie emissies met name ammoniak en niet-energetische 
broeikasgassen, minder primaire energiebesparing en minder investeringen in kader van waterkwaliteit- 
en kwantiteit Dat dit gevolgen heeft naar het behalen van de milieu- en klimaat doelstellingen van 2030 
is evident. Specifiek voor het Vlaams energie- en klimaatplan werd bij het opstellen van de 
doelstellingen in gerealiseerde energiebesparing van de landbouw bij de doorrekeningen vanuit gegaan 
dat energie-investeringen bij het VLIF steeds geselecteerd zouden worden.  

Ook specifieke innovatie verdienmodellen zoals insectenteelt wordt geraakt en ook de verhoogde 
ondersteuning van verbreding, waaronder ook de korte keten komt in het vizier. Dit laatste is niet in 
overeenstemming met de pas gestemde resolutie in het Vlaamse parlement aangaande de korte keten. 

Zeker procentueel gezien is er belangrijke impact op de sociale duurzaamheid: effect op 
voedselveiligheid, arbeidskwaliteit en –veiligheid en bovenwettelijk dierenwelzijn. 

Daarnaast hebben investeringen in de landbouwsector ook een groot multiplicator effect op de rest van 
de economie met name naar stallen-, machinebouwers en installateurs. Het effect is des te groter 
wanneer milieu-investeringen geraakt worden door de besparingen.  

 

4 INFORMATIEBRONNEN 

Titel 
Jaar van 
opmaak 

Intern (I) / 
Extern € link of invoeging 

VLIF activiteitenverslag 2019 2020 E link 

VLIF activiteitenverslag 2018 2019 E link 

VLIF activiteitenverslag 2017 2018 E link 

VLIF activiteitenverslag 2016 2017 E link 

VLIF activiteitenverslag 2015 2016 E link 
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2019 VLIF investeringssteun aan land- en 
tuinbouwbedrijven 2020 I   
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plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO 
II) 2016 E link 

Steun aan investeringen in de landbouw: 
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Doelgerichtheid van VLIF-steun 2013 I   

Rationale achter de scoring 2014 I   

PDPO programmadocument 2014-2020 2020 
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Selectiefiche investeringssteun aan land- en 
tuinbouwbedrijven 2019 E   

Berekening economische impact PDPO III  2017 E link 

Ex ante evaluatie van het Vlaamse 
programma voor plattelandsontwikkeling 
2014-2020 (PDPO III) 2013 E link 
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5 BIJLAGE 1: SIMULATIE 15% BESPARING 

5.1 OVERZICHT BLOKPERIODEN 

Er werden drie blokperiode genomen om het effect van een 15% besparing naar beleidsimpact in beeld 
te brengen: 

 

1) De laatst beschikbare blokperiode (blok 1 – 2021) 

 

Dit is de enige blokperiode onder de nieuwe regelgeving waarbij 10% meer steun gegeven wordt voor 
voor jonge landbouwers voor de meest duurzame investeringen. Dit was een blok waar ze zeer veel 
aanvragen waren. De reden kan de aantrekking zijn van de verhoogde steun, maar ook de onzekerheid 
die er toen nog was rond de PAS-regelgeving. In ieder geval was dit de eerste blokperiode waar de 
selectielijn getrokken werd in de 30% en de 30% +10 % investeringen.  

 

2) De eerste blokperiode van 2019 

 

Dit was een zogenaamde ‘milde’ selectie. Er werden veel 15% investeringen geselecteerd ook voor 
oudere landbouwers. Om een goede vergelijkingsbasis te hebben werd echter voor de vergelijking van 
de 15% besparing werd ook het effect van de nieuwe VLIF-regelgeving gesimuleerd, waarbij er 10% meer 
steun gegeven wordt voor jonge landbouwers voor de meest duurzame investeringen.  

 

3)  De eerste blokperiode van 2016 

 

Dit was ook een ‘scherpe’ selectie, uiteraard niet te vergelijken met de eerste blokperiode van 2021, maar 
in deze blok werden de 15% investeringen voornamelijk enkel geselecteerd voor de jonge landbouwers. 
Om een goede vergelijkingsbasis te hebben werd echter voor de vergelijking van de 15% besparing werd 
ook het effect van de nieuwe VLIF-regelgeving eveneens gesimuleerd, waarbij er 10% meer steun 
gegeven wordt voor jonge landbouwers voor de meest duurzame investeringen.  

 

5.2 SIMULATIE BLOK 1 VAN 2021 

 

5.2.1 Resultaten 

 



Hieronder wordt de simulatie weergegeven van blok 1 van 2021.  

 

Tabel 5 Blok 1 van 2021: Effect van 15% besparing op de selectie per doelstelling 

  Selectie oorspronkelijk Selectie_15 

Verschil 
oorspronkelijk 
- 15 

30AFVALENVOEDSELVERLIES 184 600 82 000 102 600 

30ARBEIDSKWALITEITVEILIGHEID 2 034 871 1 922 186 112 684 

30AUTOMATISATIE 3 190 656 300 536 2 890 120 

30BIJZONDEREDIERLIJKEPRODUCTIE 0 0 0 

30BIODIVERSITEIT 1 573 884 1 573 884 0 

30BIOLOGISCHELANDBOUW 1 103 700 1 103 700 0 

30BODEMKWALITEIT 1 021 410 1 021 410 0 

30BOVENWETTELIJKDIERENWELZIJN 2 574 876 2 493 386 81 490 

30EMISSIESAMMONIAKFIJNSTOFNOX 7 410 552 5 319 058 2 091 495 

30MATERIEELENINSTALLATIES 
hernieuwbare energie 828 482 828 482 0 

30PRECISIELANDBOUW 755 344 755 344 0 

30PRIMAIREENERGIEBESPARING 16 043 146 14 827 646 1 215 500 

30RUIMTELIJKEKWALITEIT 1 309 785 1 291 635 18 150 

30VERWERKINGENVERKOOPHOEVE 1 859 593 1 859 593 0 

30VOEDSELVEILIGHEID 214 574 112 350 102 224 

30WATERKWALITEITKWANTITEIT 3 834 820 3 783 340 51 480 

30WINDENERGIEZONNEBOILER 39 200 39 200 0 

40BOVENGEMIDDELDEKLIMAATMITIGATIE 431 195 431 195 0 

40KLEINEMIDDELGROTEWINDTURBINES 283300 283300 0 

TOTAAL 44 693 987 38 028 244 6 665 744 

 

 

 

Tabel 6 Blok 1 van 2021: Effect van 15% besparing op de selectie per leeftijd van de aanvrager 

Leeftijd 
aanvrager 

Selectie 
oorspronkelijk Selectie_15 

Verschil 
oorspronkelijk - 15 

>40 12 670 761 10 526 509 2 144 252 
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<=40 32 023 226 27 501 735 4 521 491 

Totaal 44 693 987 38 028 244 6 665 744 

 

Tabel 7 Blok 1 van 2021: Extrapolatie op basis van doorgerekende effecten duurzaamheidsdatabank: verloren impact van VLIF-
steun; respectievelijk niet-vermeden energieverbruik, niet-vermeden energetische broeikasgasemissies, niet-vermeden 
ammoniakuitstoot, niet-vermeden fijn stof partikelgrootte 10 µm, niet-vermeden fijn stof partikelgrootte 2,5 µm, niet-vermeden 
geur, niet-vermeden niet-energetische broeikasgasemissies, niet-gerealiseerde hemelwateropslag 

37 369 149 kWh / jaar 

17 268 869 kg CO2 / jaar (energetisch)  

328 976 kg NH3 / jaar 

19 118 kg PM10 / jaar 

287 kg PM2,5 / jaar 

1 698 393 OUE / jaar 

31 536 668 kg CO2 equivalent / jaar (niet-energetisch)  

10 817 m³ wateropslag 

 

5.2.2 Bespreking resultaten 

 

De grootste effect van een besparing van 15% situeert zich op het vlak van investeringen in 
automatisatie die quasi niet meer geselecteerd worden. Het gaat hierbij over investeringen zoals 
activiteitmeters bij koeien en sorteer-  en verpakkingsmachines. Arbeid is duur in Vlaanderen op 
competitief te kunnen blijven wordt in de landbouwsector net als in andere sectoren vaak ingezet op 
automatisatie. De specifieke ondersteuning door het VLIF en de extra stimulus voor dergelijke 
investeringen zal volledig welvallen.  

Het tweede type investeringen dat geraak wordt zijn de investeringen in minder ammoniakuitstoot, 
minder emissie van fijnstof, geur en minder emissie van niet-energetische broeikasgasemissies. Op basis 
van extrapolatie van doorrekeningen op basis van de VLIF duurzaamheidsdatabank kan hiervan ook de 
impact in beeld gebracht worden. Er is dan een gemiste kans om via het VLIF een stimulus te creëren in 
de reductie van de genoemde emissies. Minder VLIF-steun zal tot gevolg hebben dat de kans de 
landbouwsector de vooropgestelde doelstellingen in 2030 zal halen significant afneemt.  

De derde investeringscategorie die geraakt wordt zijn investeringen in primaire energiebesparing. Ook 
hiervan kan de grootte van impact in kaart gebracht worden zowel in minder reductie van energie als 
minder reductie van broeikasgassen. Het regeerakkoord wordt op deze manier onvoldoende 
gerespecteerd: VLIF zal niet meer in alle projecten een stimulus om milieudoelstellingen te halen. 

Uit tabel 6 blijkt eveneens dat door de besparingen vooral de jonge landbouwers geraakt worden. Zij 
zullen meer dan dubbel minder steun ontvangen dan de oudere landbouwers. Op deze manier zal 
onvoldoende uitvoering gegeven worden aan het Vlaams regeerakkoord dat jonge landbouwers extra 
gesteund moeten worden door het VLIF in de duurzame bedrijfsontwikkeling. 

 



5.3 SIMULATIE BLOK 1 VAN 2019 

 

5.3.1 Resultaten 

 

 

Tabel 8 Blok 1 van 2019: Effect van 15% besparing op de selectie per doelstelling 

  
Selectie_oor- 
spronkelijk selectie_BVR Selectie_BVR_15 

Verschil BVR - 
BVR_15 

15AANKOOPMEERJARIGPLANTGOED 18 375 0 0 0 

15ONROERENDSTRUCTUURVERBETERING 6 461 074 2 763 863 0 2 763 863 

15ONROERENDWETTELIJKENORMEN 383 356 383 356 0 383 356 

15ROERENDMINVERDUURZAMING 1 331 023 97 375 0 97 375 

30AANPLANTVANBELOFTEVOLLEFRUIT 194 733 211 653 67 680 143 973 

30AFVALENVOEDSELVERLIES 225 016 247 116 164 371 82 745 

30ARBEIDSKWALITEITVEILIGHEID 996 676 1 161 448 1 018 896 142 552 

30AUTOMATISATIE 4 029 850 4 671 553 3 505 182 1 166 371 

30BIJZONDEREDIERLIJKEPRODUCTIE 45 000 45 000 45 000 0 

30BIODIVERSITEIT 690 655 829 561 829 561 0 

30BIOLOGISCHELANDBOUW 153 300 160 800 160 800 0 

30BODEMKWALITEIT 578 579 708 679 708 679 0 

30BOVENWETTELIJKDIERENWELZIJN 1 355 507 1 626 457 1 608 877 17 580 

30EMISSIESAMMONIAKFIJNSTOFNOX 4 687 186 5 476 612 4 899 324 577 288 

30MATERIEELENINSTALLATIES 
hernieuwbare energie 180 510 222 524 222 524 0 

30PRECISIELANDBOUW 414 726 489 045 489 045 0 

30PRIMAIREENERGIEBESPARING 10 684 384 12 353 784 12 353 784 0 

30RUIMTELIJKEKWALITEIT 752 362 888 221 888 221 0 

30VERWERKINGENVERKOOPHOEVE 1 090 354 1 273 604 1 273 604 0 
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30VOEDSELVEILIGHEID 110 075 130 945 130 945 0 

30WATERKWALITEITKWANTITEIT 3 036 141 3 396 243 3 396 243 0 

30WINDENERGIEZONNEBOILER 37 560 47 060 47 060 0 

  37 456 440 37 184 898 31 809 795 5 375 103 

 

 

Tabel 9 Blok 1 van 2019: Effect van 15% besparing op de selectie per leeftijd van de aanvrager 

  Selectie_oorspronkelijk selectie_BVR Selectie_BVR_15 Verschil 

>40 17 922 273 16 408 951 14 141 049 2 267 902 

<=40 19 534 167 20 775 948 17 668 746 3 107 201 

Totaal 37 456 440 37 184 898 31 809 795 5 375 103 

 

Tabel 10 Blok 1 van 2019: Extrapolatie op basis van doorgerekende effecten duurzaamheidsdatabank: verloren impact van VLIF-
steun;, niet-vermeden ammoniakuitstoot, niet-vermeden fijn stof partikelgrootte 10 µm, niet-vermeden fijn stof partikelgrootte 
2,5 µm, niet-vermeden geur, niet-vermeden niet-energetische broeikasgasemissies 

90 803 kg NH3 / jaar 

5 277 kg PM10 / jaar 

79 kg PM2,5 / jaar 

468 786 OUE / jaar 

8 704 660 kg CO2 equivalent / jaar (niet-energetisch)  

 

 

5.3.2 Bespreking resultaten 

 

De grootste effect van een besparing van 15% situeert zich op het vlak van onroerende investeringen in 
structuurverbetering. Het gaat hierbij over de ligboxen en voederinstallatie in een stal en de 
beregeningsinstallatie in serres. Dit zijn investeringen die reeds een lagere selectiekans hebben en waar 
de leeftijd van de aanvrager sterk bepalend is op wel en niet selectie. Dit zijn onderdelen van stallen, 
serres en loodsen die financieel gezien een belangrijk deel uitmaken van een project. Het volledig 
wegvallen van de subsidie tot 0% subsidie weegt dan ook sterk door in het totale subsidiepercentage 
op het project. 

Het tweede grootste effect van een besparing van 15% situeert zich op het vlak van investeringen in 
automatisatie. Het gaat hierbij over investeringen zoals activiteitmeters bij koeien en sorteer-  en 



verpakkingsmachines. Arbeid is duur in Vlaanderen op competitief te kunnen blijven wordt in de 
landbouwsector net als in andere sectoren vaak ingezet op automatisatie. De specifieke ondersteuning 
door het VLIF en de extra stimulus voor dergelijke investeringen zal volledig welvallen. 

Het derde type investeringen dat geraak wordt zijn de investeringen in minder ammoniakuitstoot, 
minder emissie van fijnstof, geur en minder emissie van niet-energetische broeikasgasemissies. Op basis 
van extrapolatie van doorrekeningen op basis van de VLIF-duurzaamheidsdatabank kan hiervan ook de 
impact in beeld gebracht worden. Er is dan een gemiste kans om via het VLIF een stimulus te creëren in 
de reductie van de genoemde emissies. Minder VLIF-steun zal tot gevolg hebben dat de kans de 
landbouwsector de vooropgestelde doelstellingen in 2030 zal halen significant afneemt.  

Uit tabel 9 blijkt eveneens dat door de besparingen vooral de jonge landbouwers geraakt worden. Zij 
zullen meer relatief gezien minder steun ontvangen dan de oudere landbouwers. Op deze manier zal 
onvoldoende uitvoering gegeven worden aan het Vlaams regeerakkoord dat jonge landbouwers extra 
gesteund moeten worden door het VLIF in de duurzame bedrijfsontwikkeling. 

 

5.4 SIMULATIE BLOK 1 VAN 2016 

 

5.4.1 Resultaten 

 

 

Tabel 11 Blok 1 van 2016: Effect van 15% besparing op de selectie per doelstelling 

  
Selectie_oor- 
spronkelijk Selectie_BVR selectie_BVR_15 

Verschil 
BVR - 
BVR_15 

15AANKOOPMEERJARIGPLANTGOED 0 0 0 0 

15ONROERENDSTRUCTUURVERBETERING 414 152 0 0 0 

15ONROERENDWETTELIJKENORMEN 419 106 0 0 0 

15ROERENDMINVERDUURZAMING 2 062 0 0 0 

30AANPLANTVANBELOFTEVOLLEFRUIT 73 950 0 0 0 

30AFVALENVOEDSELVERLIES 91 800 24 700 7 500 17 200 

30ARBEIDSKWALITEITVEILIGHEID 373 534 389 611 374 596 15 015 

30AUTOMATISATIE 2 416 202 1 729 953 96 034 1 633 919 

30BIODIVERSITEIT 164 104 179 804 179 804 0 

30BIOLOGISCHELANDBOUW 443 360 556 360 556 360 0 

30BODEMKWALITEIT 335 734 385 074 385 074 0 

30BOVENWETTELIJKDIERENWELZIJN 763 347 905 583 814 679 90 904 

30EMISSIESAMMONIAKFIJNSTOFNOX 1 481 246 1 659 289 1 659 289 0 
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30MATERIEELENINSTALLATIES hernieuwbare 
energie 48 407 56 258 56 258 0 

30PRECISIELANDBOUW 304 398 364 268 364 268 0 

30PRIMAIREENERGIEBESPARING 6 026 555 6 909 405 6 761 041 148 364 

30RUIMTELIJKEKWALITEIT 295 480 333 129 321 240 11 889 

30VERWERKINGENVERKOOPHOEVE 704 116 785 303 785 303 0 

30VOEDSELVEILIGHEID 14 674 17 094 7 100 9 994 

30WATERKWALITEITKWANTITEIT 1 420 907 1 434 279 1 032 904 401 374 

30WINDENERGIEZONNEBOILER 11 145 11 645 11 645 0 

  15 804 279 15 741 755 13 413 095 2 328 660 

 

Tabel 12 Blok 1 van 2016: Effect van 15% besparing op de selectie per leeftijd van de aanvrager 

  Selectie_oorspronkelijk selectie_BVR Selectie_BVR_15 Verschil BVR - BVR_15 

>40 7 900 470 6 667 345 6 266 832 400 514 

<=40 7 903 809 9 074 410 7 146 264 1 928 146 

Totaal 15 804 279 15 741 755 13 413 095 2 328 660 

 

 

Tabel 13 Blok 1 van 2016: Extrapolatie op basis van doorgerekende effecten duurzaamheidsdatabank: verloren impact van VLIF-
steun; respectievelijk niet-vermeden energieverbruik, niet-vermeden energetische broeikasgasemissies,, niet-gerealiseerde 
hemelwateropslag 

 

4 561 280 kWh / jaar 

2 107 839 
kg CO2 / jaar 
(energetisch)  

84 339 m³ wateropslag 

 

5.4.2 Bespreking resultaten 

 

De grootste effect van een besparing van 15% situeert zich op het vlak van investeringen in 
automatisatie die quasi niet meer geselecteerd worden. Het gaat hierbij over investeringen zoals 
activiteitmeters bij koeien en sorteer-  en verpakkingsmachines. Arbeid is duur in Vlaanderen op 
competitief te kunnen blijven wordt in de landbouwsector net als in andere sectoren vaak ingezet op 
automatisatie. De specifieke ondersteuning door het VLIF en de extra stimulus voor dergelijke 
investeringen zal volledig welvallen.  

Het tweede grootste effect valt te noteren bij de investeringen in kader van waterkwaliteit- en 
waterbesparing, hierbij gaat het voornamelijk over hemelwateropslag en hergebruik van water. 
Extrapolatie op basis van de VLIF-duurzaamheidsdatabank heeft als richtcijfer meer dan 84.000 m³ niet 
gerealiseerde hemelwateropslagcapaciteit via VLIF-steun. 



De derde investeringscategorie die geraakt wordt zijn investeringen in primaire energiebesparing. Ook 
hiervan kan de grootte van impact in kaart gebracht worden zowel in minder reductie van energie als 
minder reductie van broeikasgassen. Het regeerakkoord wordt op deze manier onvoldoende 
gerespecteerd: VLIF zal niet meer in alle projecten een stimulus om milieudoelstellingen te halen. 

Uit tabel 12 blijkt eveneens dat door de besparingen vooral de jonge landbouwers geraakt worden. Het 
effect van de verminderde steun is maar liefst bijna 5 keer zo groot als bij de groep boven de 40 jaar. Op 
deze manier zal onvoldoende uitvoering gegeven worden aan het Vlaams regeerakkoord dat jonge 
landbouwers extra gesteund moeten worden door het VLIF in de duurzame bedrijfsontwikkeling. 

 

5.5 CONCLUSIES 15% BESPARING BUDGET 

 

Normaal gezien zou de laatste blokperiode de meest voorspelkende kracht hebben voor de GLB 
overgangsjaren 2021 en 2022. Het is immers de enige blokperiode onder de verhoogde steun voor jonge 
landbouwers en maakt reeds gebruik van de vernieuwde budgetten van de overgangsjaren. Toch 
werden de simulaties hiertoe niet beperkt omdat dat qua aantal aanvragen deze blok atypisch was. 
Veel landbouwers waren de eerste drie maanden van 2021 in de waan dat het de laatste kans was om 
te ontsnappen aan een verstrengd stikstofkader. Het kan verwacht worden dat als gevolg van de 
stikstofproblematiek het aantal aanvragen in de overgangsjaren zullen dalen tenzij bijkomende 
beleidsbeslissingen in kader van stikstofproblematiek in overgangsjaren juist tot een grotere vraag 
leiden naar ammoniakreducerende technieken. In dat geval zal deze verhoogde vraag naar 
ammoniakreducerende tehnieken wegen op de selectie en zullen veel investeringen in kader van 
verhoogde duurzaamheid net zoals blijkt uit de simulatie niet meer geselecteerd worden.  

 

Blokperiode 2019 werd eveneens gesimuleerd. Deze blokperiode werd gekozen om het effect van 
besparingen op een bokperiode waar veel investeringen geselecteerd konden worden te illustreren. 
Belangrijk om te stellen is dat de aanpassing in de regelgeving begin 2021 waarbij er verhoogde steun is 
voor jonge landbouwers reeds een belangrijk effect heeft. De impact van besparingen op zelfs dergelijke 
blok is niet te onderschatten. Indien nauwelijks nog 15% onroerende investeringen geselecteerd worden 
heeft dit een belangrijk effect naar het globale subsidiepercentage op een nieuwbouw stal, serre of loods, 
op de eerste plaats bij de oudere landbouwers. Indien het subsidiepercentage globaal op een project 
onder de 10% daalt bestaat het risico dat de landbouwer zijn project gaat herschikken en zal besparen op 
de meest duurzame en ook duurdere investeringen en deze zelfs met steun toch niet meer zal uitvoeren. 
Er is bij dergelijke blokken ook belangrijke verlaging van de investeringen in automatisatie, ook dat mag 
in de context van een land met een hoge arbeidskost niet onderschat worden, indien het bedrijf 
uitsluitend familiaal gerund wordt zal dat een sterke daling van de arbeidskwaliteit en verslechtering van 
de work/life balans tot gevolg hebben. Het meest opvallende is echter dat in dergelijke blok de besparing 
zelfs tot gevolg heeft dat minder emissiereducerende technieken geselecteerd zullen worden. Onnodig om 
te stellen dat met het ook op de stikstofproblematiek dit geen gewenste situatie is. 

De eerste blokperiode van 2016 werd gekozen omdat deze tussen beide extremen inligt en daarom 
misschien wel de meest voorspellende kracht heeft voor de selecties in de overgangsjaren. Ook hier is het 
effect van aanpassing van de regelgeving al opvallend. Er wordt geen enkele 15% investering meer 
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geselecteerd. Het grootste effect van de daling situeert zich dan wel op het vlak van automatisatie. Ook 
de gerealiseerde verduurzaming via het VLIF van ecologische pijler zal afnemen op de eerste plaats in 
primaire energiebesparing en investeringen in waterbesparing en alternatieve waterbronnen. Ook de 
gerealiseerde verduurzaming van sociale pijler via het VLIF zal afnemen: minder investeringen in 
bovenwettelijk dierenwelzijn en arbeidsveiligheid. 

Elke simulatie heeft aangetoond dat besparingen van 15% tot een belangrijke achteruitgang zal leiden van 
dat wat juist beoogd wordt met het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF), namelijk land- en 
tuinbouwer stimuleren op versneld te verduurzamen.  

 

 

 



BIJLAGE 2
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1 BASISINFORMATIE OVER DE SUBSIDIE 

1.1 CONTEXT 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU bestaat uit twee pijlers:  

- pijler 1 omvat rechtstreekste inkomensondersteuning en marktmaatregelen en  

- pijler 2 omvat maatregelen rond plattelandsontwikkeling. De Europese Commissie keurt het 
programma voor plattelandsontwikkeling van elke lidstaat (of regio) goed. Binnen het huidige, 
derde, Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III, 2014 - 2020) kunnen land- en 
tuinbouwbedrijven subsidie krijgen voor niet-productieve investeringen.. De maatregel pas 
binnen: 

o Prioriteit 4: herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die verbonden zijn 
met de landbouw en de bosbouw, 

 focusgebied 4A: het herstellen en in stand houden van de biodiversiteit, met 
inbegrip van Natura 2000-gebieden en landbouw met hoge natuurwaarde, en 
van de toestand van de Europese landschappen 

 

1.2 ACHTERGROND 

Deze maatregel werd voordien (voor 2015) (deels) geprogrammeerd onder de 
milieubeheersovereenkomsten (BO) “Kleine landschapselementen (KLE)” die werden beheerd door de 
Vlaams Landmaatschappij (VLM). Onder de maatregel BO-KLE viel zowel het onderhoud als de 
aanplant/aanleg van hagen, heggen, houtkanten en poelen. Volgens de Europese verordening dient de 
aanplant/aanleg onder de maatregel “Niet-productieve investeringen” geprogrammeerd te worden. Op 
aanraden van de Europese Commissie programmeerde Vlaanderen sinds het huidige programma de 
aanplant/aanleg van KLE’s dus onder de maatregel niet-productieve investeringen (NPI’s) samen met een 
aantal andere investeringen die als doelstelling water- en erosiebeheer vooropstellen. Deze wijziging van 
maatregel bracht met zich mee dat de “niet-productieve investeringen” ook onder het VLIF 
categoriseerden terwijl de aanplant en aanleg van KLE daarvoor dus onder het beheer van de VLM lag. 
Hierdoor veranderde er behoorlijk wat in procedure voor de landbouwers en werd de weg naar de 
maatregel “niet-productieve investeringen” niet zo makkelijk gevonden. Ondanks herhaaldelijke 
communicatie-campagnes via het Departement Landbouw en Visserij, het Ruraal Netwerk en via de 
bedrijfsplanners van VLM, kon de maatregel maar weinig investeringen realiseren. Verschillende zaken 
lagen hieraan aan de basis: NPI zijn geen topprioriteit voor landbouwers, te lage normbedragen, te 
weinig begeleiding of ontzorging, complexiteit rond advisering… Om dit aan te pakken, werd een nieuw 
BVR en MB afgerond om de knelpunten weg te werken: de procedure werd vereenvoudigd, er wordt 
steun voorzien voor begeleiding, er werden bijkomende investeringen geprogrammeerd, er wordt meer 
ingezet op communicatie door bijvoorbeeld niet-productieve investeringen als onderwerp te kiezen in 
de net afgelopen oproep van demonstratieprojecten.  

 



Daarnaast werd het belang van niet-productieve investeringen ook politiek verankerd in het 
Regeerakkoord 2019-2024: “Ook zullen er minimaal 10% van de VLIF-middelen ingezet worden voor niet-
productieve investeringen waarbij landbouwers onder meer steun krijgen voor landschapselementen en 
niet-productieve investeringen in water- of bodembeheer.” Deze motivatie van de Vlaamse regering lag 
aan de basis voor een uitgebreide stakeholderbevraging en –interactie bij de uitwerking van het nieuwe 
BVR en MB met de andere betrokken beleidsdomeinen en terreinbeherende organisaties om 
verbeteringen en noden rond NPI te kunnen meenemen. 

 

1.3 DOELSTELLING 

 

Land- en tuinbouwers worden aangemoedigd om niet-productieve investeringen uit te voeren voor de 
verwezenlijking van doelstellingen inzake erosie, waterbeheer, biodiversiteit en landschappelijke 
integratie. De huidige voorwaarden voor het verkrijgen worden aangepast, alsook het beheer van de 
maatregel en de lijst met investeringen die in aanmerking komen wordt uitgebreid. 

Indien er ook een (beperkt) productief aspect gekoppeld is aan de maatregel wordt dit conform de 
richtlijnen vanuit de Europese Commissie begroot en wordt in verhouding minder dan 100% subsidie 
gegeven.  

Om succesvol te zijn moet de maatregel gestimuleerd worden op het terrein, moet de samenwerking 
tussen lokale actoren bevorderd worden en is er afstemming nodig met andere maatregelen zoals de 
ecoregelingen en de agromilieu- en klimaatmaatregelen (vb. aanleg van NPI’s moeten in de toekomst 
maximaal in aanmerking komen voor onderhoudssubsidies). Daarnaast moet de maatregel meer bekend 
gemaakt worden. Dit zijn elementen die de komende jaren verder opgenomen worden. 

De doelstelling van de maatregel is het verhoging van de ecologische, landschappelijke, milieukundige en 
cultuurhistorische waarde van het landbouwgebied en het verhogen van de weerbaarheid van de 
landbouwproductie tegen klimatologische extremen. 

2 EVALUATIE 

2.1 EVALUATIEMETHODOLOGIE 

Het is belangrijk zich te realiseren dat de hier voorliggende evaluatie zich kan beroepen op een 
bestaande uitgebreide beoordelingscontext. Deze maatregel maakt immers deel uit van het Vlaams 
programma voor plattelandsontwikkeling en is dan ook onderhevig aan heel het evaluatiekader dat 
vanuit de Europese Commissie opgelegd wordt. Dit uitgebreid evaluatiekader komt in essentie overeen 
met de beschreven onderzoeksmethodiek “O.11 Lerend evalueren” in de toolbox-beleidsevaluaties van de 
Nederlandse overheid1, maar het gaat nog ruimer dan dat. Het evaluatiekader omvat immers een 

                                              
1 Onderzoeksmethoden | Toolbox Beleidsevaluaties 
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uitgebreide lijst van monitoringsverplichtingen en evaluatievragen, waarvoor vaak nog één of meerdere 
andere onderzoeksmethoden uit de toolbox-beleidsevaluaties gebruikt worden. 

Wat volgt is dan ook gedeeltelijk een samenvatting van reeds uitgevoerde evaluaties, die elk hun eigen 
evaluatiemethodologie volgden. Vanwege de reeds beschikbare evaluaties, vaak uitgevoerd door 
externe evaluatoren, het korte tijdsbestek en de beperkt mogelijke middeleninzet, is er voor gekozen om 
in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging geen bijkomende externe evaluatie te laten 
uitvoeren. Wel worden zoveel mogelijk de meest recente data waarover het Departement Landbouw en 
Visserij beschikt, opgenomen. 

De opmaak van het programmadocument voor het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 
volgt een specifiek verloop dat efficiënte en effectieve maatregelen moet garanderen, inspeelt op de 
noden en er voor moet zorgen dat de risico’s voor de Europese Fondsen en daaraan gekoppeld de 
nationale (regionale) financiering zo minimaal mogelijk zijn:  

OPMERKING: Er zijn meerdere fiches die een maatregel beschrijven die deel uitmaakt van het PDPO (AMKM, VLIF). De 
overkoepelende of meer algemene aspecten van het PDPO zullen in een algemene nota (nog in opmaak) opgenomen worden. Zo 
zullen het hieronder beschreven programmaverloop en het deel over de opvolging nog verplaatst worden naar deze algemene 
nota. 

 

Ook bij de uitwerking van de in deze fiche voorliggende maatregel uit PDPO III werd gesteund op 
voorgaande ervaringen, met name deze uit PDPO II. Bij de bespreking van deze maatregel is de ex post 
evaluatie van PDPO II dan ook een belangrijke referentie, net als de ex ante evaluatie van PDPO III. 

Concreet gaan de nu volgende punten verder in op: 

- Het subsidieproces:  

o Welke stappen worden doorlopen om tot een uitbetaling van de subsidie voor de 
maatregem van het Departement Landbouw en Visserij te komen? 

o In hoeverre is administratieve vereenvoudiging doorgevoerd en het proces 
geïnformatiseerd? 

o Hoeveel VTE zijn nodig voor de eigenlijke uitvoering van deze subsidiemaatregel? 

- Het Vlaams budget: welk Vlaams budget is tijdens de huidige legislatuur al gespendeerd aan 
deze subsidiemaatregel (2019, 2020 en 2021)? 

- De uitvoeringscijfers/prestaties (2019, 2020 en 2021): 

- Effecten: Wat zijn de voornaamste bevindingen van bestaande rapporten of evaluaties? 

- Buurlanden: Op welke NPI’s wordt ingezet in onze buurlanden? 

Voor wat betreft de informatie (voornamelijk uit bestaande rapporten) die in de voorliggende 
evaluatiefiche is opgenomen, berust de dataverzameling in grote mate op de analyse van administratieve 
data, enquêtes, analyse van beleidsdocumenten en literatuuronderzoek. De onderzoeksmethode is bij de 
opvolging van het PDPO in de kern een van monitoring, daarnaast worden effecten nagegaan via 
doorrekeningen op basis van kengetallen. In deze fiche wordt niet ingegaan op de monitoring als 
dusdanig in het kader van Europese rapportering aangezien de resultaten op het gebied van 
streefindicatoren daar geaggregeerd worden over verschillende maatregelen heen, wat het minder 
nuttig maakt om die gegevens hier op te nemen waar het specifiek over de maatregel gaat. 



Het moge duidelijk zijn dat de genoemde rapporten elk hun eigen methodologie volgden en zich ook 
beroepen op bv. op documenten- en literatuuronderzoek en bredere geaggregeerde data. 

Opmerkingen: In het kader van PDPO III zijn er, naast de genoemde documenten, nog heel wat 
documenten ter beschikking bv. financieringsplan, indicatorenplan,... Deze zijn terug te vinden op de 
website van het Departement Landbouw en Visserij: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/publicaties.  

 

2.2 SUBSIDIEPROCES 

Deze subsidie moet, zoals eerder aangehaald, gezien worden binnen de bredere context van het 
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het programma voor plattelandsontwikkeling wordt 
gedeeltelijk gefinancierd met Europese middelen. Deze cofinanciering vanuit Europa betekent dat 
doorheen het proces rekening gehouden moet worden met de Europese vereisten, zowel wat betreft 
aanvraagprocedures als controles, berekeningen en betalingen. Het proces zelf verloopt volgens een 
duidelijk uitgetekende en gestroomlijnde subsidieflow. 

 

2.2.1 Processtappen van aanvraag tot betaling 

De regelgevingsbasis voor deze subsidie wordt gevormd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 
2 oktober 2015  betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de 
periode 2014-2020. De definitieve goedkeuring van het gewijzigd besluit wordt eerstdaags voorzien. 

Het proces bestaat uit volgende stappen: 

 

1. Om steun te kunnen krijgen voor deze maatregelen doet de landbouwer een steunaanvraag via 
het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be), via de tegel (vergelijkbaar met een app) “VLIF niet-
productieve investeringen”. In deze steunaanvraag moet de investeringen beschreven worden 
zowel qua ‘hoeveelheid’ (meest geschikte technische parameter) die verder in de het 
selectieproces gekoppeld wordt met een normbedrag en de kost van de deelinvestering. Voor de 
gebruiksvriendelijkheid wordt een voorstel van kostprijs gedaan per deelinvestering die door 
aanvrager overruled kan worden. Om toegang te krijgen tot de steunaanvraag moet de 
aanvrager enkel over een landbouwernummer beschikken. In het nieuwe GLB zullen de 
toegangsvoorwaarden tot de subsidie maximaal gecontroleerd worden (zo automatisch 
mogelijk) voor de steunaanvraag. 

2. Binnen de 10 dagen na elke blokperiodes volgt een selectie op basis van een selectiekader 
gebaseerd op de duurzaamheidsparameters, buitenkanseffect van de (deel)investeringen en de 
leeftijd van de aanvrager. Dit is een volledig geautomatiseerd proces. Het uitsturen van de 
selectieberichten dat onmiddellijk hierop volgt eveneens. 

3. Na het selectiebericht kan de aanvrager beginnen met de uitvoering van de investering 
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4. De landbouwer dient ten laatste 2,5 jaar na het einde van blokperiode waarin de aanvraag 
ingediend werd een betalingsaanvraag in via het e-loket hierin worden zowel bewijsstukken 
voor de toegangs- en verbintenisvoorwaarden opgeladen als verklaringen opgeladen. Daarnaast 
worden ook alle facturen en betalingsbewijzen opgeladen. 

5. De administratie doet een administratieve controle van de subsidievoorwaarden. en een 
factuurcontrole waarbij ook bij een project de facturen aan de verschillende deelinvesteringen 
toegewezen worden. Tijdens deze administratieve controle vindt ook altijd een plaatsbezoek (in 
situ bezoek) plaats. 

6. De administratie voert op basis van een risicoanalyse en steekproef controles ter plaatse uit. Deze 
bijkomende controle gebeurt in minimaal 5% van de investeringen in de zoekperiode. Bij deze 
controle worden bepaalde controlepunten diepgaander onderzocht dan bij administratieve 
controle mogelijk is. 

7. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de financiële toepassing waar de juiste budgetten 
(Vlaams en Europees) voor de uitbetaling gekoppeld worden. 

8. Hieruit volgt een betaalopdracht aan het Vlaams betaalorgaan waar de Europese budgetten 
ondergebracht werden. Het Vlaamse deel nodig voor de uitbetaling wordt doorgestort naar het 
betaalorgaan. 

9. De effectieve betaling aan de begunstigde gebeurt door het betaalorgaan. 

10. Na deze betaling volgt een periode van vijf jaar waarbinnen bepaalde voorwaarden vervuld 
moeten blijven (waaronder bv. dat het gesubsidieerde goed aanwezig moeten blijven op het 
bedrijf).  

11. Binnen deze periode van vijf jaar worden 1% van de dossiers op basis van risicoanalyse en 
steekproef aangeduid voor een controle ter plaatste 

12. Indien in die periode van vijf jaar uit administratieve controles van bedrijfsdata (bv. via Iden) of 
de 1% controle vastgesteld wordt dat aan 1 of meerdere subsidievoorwaarden niet meer voldaan 
is volgt een herziening van het dossier dat via het betaalorgaan leidt tot een terugvordering 
(kan ook onder de vorm van inhouding op toekomstige subsidies, ook van Pijler 1 van het GLB). 

Eén van de bewijzen bij de betalingsaanvraag uit stap 4 was een attest van de bevoegde administratie 
VLM, VMM of ANB die aangaf dat de niet-productieve investering verantwoord was op die bepaalde 
plaats. In de vernieuwde regelgeving wordt dit attest vervangen door een technisch 
verantwoordingsadvies dat opgemaakt kan worden door adviseurs om zo de landbouwers meer te 
ontzorgen en de doorlooptijd van het proces te versnellen. 

2.2.2 Geïnformatiseerd proces 

 

Het proces verloopt volledig papierloos. De aanvragen worden ingediend via e-loket. Via verschillende 
schermen wordt de aanvrager begeleid om een gedetailleerde kostenopgave door te geven van de 
investeringen gekoppeld aan een ruime lijst van investeringscodes.  



Ook het selectieproces is volledig geautomatiseerd net zoals de kennisgeving van de selectie. Via de 
betalingsaanvraag die eveneens volledig elektronisch verloopt moet de landbouwer een hele reeks 
bewijsstukken opladen die vervolgens administratief gecontroleerd worden.  

 

2.2.3 Procesuitvoering: VTE 

Bij de procesuitvoering van de subsidiemaatregel VLIF-niet-productieve investeringen is binnen het 
Departement Landbouw Visserij 0,5 VTE betrokken. We schatten in dat dit wel zal verhogen eens de 
gewijzigde maatregel wel succesvoller zal zijn. 

 

2.3 BUDGET (2019 – 2021) 

Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling wordt gedeeltelijk gefinancierd met Europees 
landbouwbudget. Tegenover het gebruik van deze Europese middelen moet de lidstaat ook een eigen 
financieel engagement stellen. In concreto betekent dat dat naast elke euro uit het voorziene Europese 
pijler 2-budget, ook een euro uit het Vlaams budget gelegd moet worden. Deze cofinanciering van 50% 
impliceert dat een besparing op Vlaamse middelen ook een aanzienlijk effect zou hebben op de Europese 
middelen waarop beroep kan worden gedaan: een vermindering op Vlaamse middelen weegt op die 
manier dubbel zo zwaar door op het totale beschikbare budget.  

 

Zoals reeds vermeld in 1.2, bereikt deze maatregel niet de verwachte doelstellingen doordat vergeleken 
met eerdere programmaperiodes, de procedure en de beherende beheersautoriteit wijzigde, de 
maatregel niet voldoende gekend is en de landbouwer meer ontzorgd wil worden in deze. Dit werd 
recent aangepakt en resulteerde in het principieel goedgekeurde BVR van 19 december 2020 dat 
eerstdaags definitief zal goedgekeurd worden.  

Tabel 1 Overzicht van uitgaven zowel wat de vastleggingen betreft: vastleggingskrediet (VAK) en hetgeen uitbetaald werd: 
vereffeningskrediet (VEK) 

2019 uitgevoerd in decreet 2020 uitgevoerd nog niet 
officieel 

2021 begrotingsopmaak 

VAK VEK VAK VEK VAK VEK 

5 000 6 000 4 398 
 4 398 

 

20 000 
 

20 000 

 

 

Tabel 2 Doelmatige opdeling van de Vlaamse vastlegging en betalingen met Vlaamse middelen (zonder beperkte aanvragen van 
voor 2015)  

                          2019               2020 
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2.4 SAMENVATTING RESULTATEN BESTAANDE EVALUATIES 

2.4.1 Ex post evaluatie PDPO II, eindrapport 

 

Deze maatregel bestaat sinds 2015. Als dusdanig is er nog geen evaluatie over deze huidige maatregel. 
Daarentegen bestond de steun voor aanplant of aanleg van een KLE ook in het vorige programma en 
deze was wel voorwerp van evaluatie. Hieronder worden dan ook de resultaten weergegeven van de 
beheersovereenkomst kleine landschapselementen (BO-KLE) die zowel de aanplant als het onderhoud 
omvatte.  

BO KLE’s hebben een gunstig effect op erosie. BO KLE’s hebben een laag bodemverliesreductiepotentieel, 
maar door het relatief hoge areaal aan erosiegevoelige landbouwpercelen waarop deze maatregel 
wordt ingezet, is door deze maatregel een redelijke hoeveelheid bodemverlies kunnen vermeden 
worden. In totaal kon 7,3% van het vermeden bodemverlies gerealiseerd door PDPO-maatregelen 
toegeschreven worden aan de KLE’s.  

Ook kon er een effect berekend worden op de reductie van N-input. Vergeleken met alle maatregelen 
binnen het PDPO kon 1% overeenkomende met 193 ton vermeden N-input toegeschreven worden aan de 
kleine landschapselementen. 

 

2.4.2 Studie Departement Landbouw en Visserij 

 

In 2020 werd door de dienst kennis van het departement een studie rond niet-productieve 
investeringen uitgevoerd. Het doel was om de afbakening van niet-productieve investeringen volgens de 
Europese Commissie helder te krijgen. Daarnaast werden ook conclusies getrokken uit een audit van de 
Europese Rekenkamer aangaande de niet-productieve investeringen. Belangrijkste conclusies waren de 

 VAK VEK VAK VEK 

Aanleg haag 1613 1613 2292 2292 

Aanleg heg 179 179   

Aanleg houtkant 472 472 310 310 

Aanleg poel 1106 1106 1797 1797 

Kleinschalige waterinfrastructuur 775 775 0 0 

TOTAAL 4145 4145 4399 4399 



versoepelingen rond de investeringsmogelijkheden met beperkt productief karakter en de verbrede 
mogelijkheden qua doelstellingen van de NPI’s.  

Op basis van deze studie werd het bestaande BVR gewijzigd, werd gewerkt met een getrapt 
subsidiepercentage en werd de lijst met mogelijke investeringen aangepast (op basis van een brede 
stakeholderbevraging zowel binnen de VO als bij terreinbeherende organisaties). 

 

2.4.3 Voorbeelden uit het buitenland 

 

In de hierboven vermelde interne studie van 2020, gebeurde tegelijkertijd een ruime screening van de 
niet-productieve investeringen die in andere landen betoelaagd worden. Daarin werd vastgesteld dat er 
in andere lidstaten een ruim aantal investeringen onder NPI geprogrammeerd werd die in Vlaanderen 
onder de gewone VLIF steun vallen, op basis daarvan werd de keuze van mogelijke NPI’s aangepast in 
het vernieuwde BVR. 

 

3 CONCLUSIE 

De maatregel kende in de periode 2015-2020 ondanks verspreiding via allerhande kanalen een beperkt 
succes. Tevens bleek uit een interne studie dat in Vlaanderen NPI erg strikt was afgelijnd. Tijdens de 
overgangsjaren werden de geïdentificeerde pijnpunten aangepakt. Midden 2021 zal dan ook een nieuwe 
regelgeving van kracht worden met als focus: 

1) Administratieve vereenvoudiging: verplichte attestering vervangen door technisch 
verantwoordingsadvies of door eenvoudiger te kunnen wisselen tussen gecertificeerd autochtoon en 
streekeigen plantgoed wanneer autochtoon plantgoed niet meer voorradig is 

2) Een meer uitgebreide lijst van mogelijke investeringen opgemaakt op basis van een brede 
stakeholderbevraging 

3) Een deel van de kost van investeringen mag naar begeleiding gaan, op die manier kunnen 
terreinbeherende organisaties vergoed worden voor de geleverde inspanningen om landbouwers aan te 
moedigen de investeringen uit te voeren en te ontzorgen. 

4) Synergie met maatregel demoprojecten waarbij proefcentra eveneens aangemoedigd worden om een 
meer begeleidende rol op te nemen. 

Niet-productieve investeringen hebben zeker hun bijdrage aan biodiversiteits-, milieu- en 
klimaatdoelstellingen. Het beperkte aantal aanvragen toonde aan dat landbouwers meer ondersteuning 
nodig hebben dan enkel een financiële steun.  

Door de herwerking van het BVR rond niet-productieve investeringen willen we een prominentere rol 
geven aan terreinbeherende organisaties om landbouwers te stimuleren deze investeringen op te 
nemen. Daarenboven werden deze organisaties nauw betrokken in de voorbereiding en het aanvullen 
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van mogelijke investeringen voor het nieuwe BVR waardoor het draagvlak om de NPI’s een succes te 
maken groter wordt.  

Deze maatregel gebeurt zoals de andere VLIF-maatregelen via een performante en nagenoeg papierloze 
procesflow die gebruik maakt van een gedigitaliseerd en geïnformatiseerd systeem. Het bestaande 
uitgebreid Europees kader, inclusief strikte evaluatievoorwaarden en inherente periodieke 
heroverweging, maakt een diepgaande spending review voor deze maatregel minder relevant. 

Het Vlaamse Regeerakkoord legt een ambitieuze doelstelling op om minimaal 10% van de VLIF-middelen 
in te zetten voor niet-productieve investeringen. In dit opzicht is het voorbarig om een besparing voor 
te stellen voor deze matregel aangezien er volgens het Vlaams Regeerakkoord een nog toenemend 
budget moet komen voor niet-productieve investeringen. Het budget voor deze jaren zal de komende 
jaren nog stijgen. 

Ook vanuit het Europese niveau zal het nieuwe GLB ook extra inzetten op biodiversiteit en is in de 
groene architectuur extra aandacht voor landschapselementen. Verminderen van de steun voor niet-
productieve investeringen zou ingaan tegen de gevraagde Europese ontwikkeling.  

Als we toch rekening houden met de raming van het Vlaams budget voor deze maatregel voor 2021 van 
20 000 euro dan betekent een besparing: 

- van 5% een reducering van het Vlaams budget met 1 000 euro; 

- van 15% een reducering van het Vlaams budget met 3 000 euro. 

Deze bedragen moeten evenwel verdubbeld worden om het totaal effect op de maatregel te kennen 
gezien de Europese cofinanciering van 50%.  

1. Een besparing op deze maatregel kan twee vormen aannemen: een aantal subsidiabele 
investeringen schrappen 

De net uitgebreide lijst met mogelijke investeringen terug inperken, zou een gemiste kans zijn om 
deze maatregel tot zijn volle potentieel te laten komen vooral gezien het belang vanuit Europa 
en het regeerakkoord op het vlak van biodiversiteit, water- en bodembeheer. 

2. Het selectiebudget per jaar verminderen.  

Er worden geen keuzes gemaakt naar te schrappen investeringen, maar het aantal goedgekeurde 
investeringen vermindert. Het slaagpercentage voor de landbouwer om steun te krijgen voor 
een bepaalde investering vermindert.  

 

 

 

 

 



4 INFORMATIEBRONNEN 

 

Titel 
Jaar van 
opmaak 

Intern (I) / 
Extern € link of invoeging 

VLIF activiteitenverslag 2019 2020 E link 

VLIF activiteitenverslag 2018 2019 E link 

VLIF activiteitenverslag 2017 2018 E link 

VLIF activiteitenverslag 2016 2017 E link 

VLIF activiteitenverslag 2015 2016 E link 
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1 BASISINFORMATIE OVER DE SUBSIDIE 

1.1 CONTEXT 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU bestaat uit twee pijlers:  

- pijler 1 omvat rechtstreekste inkomensondersteuning en marktmaatregelen en  

- pijler 2 omvat maatregelen rond plattelandsontwikkeling. De Europese Commissie keurt het 
programma voor plattelandsontwikkeling van elke lidstaat (of regio) goed. Binnen het huidige, 
derde, Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III, 2014 - 2020) kunnen 
verwerkende bedrijven in de eerste transformatie van land- en tuinbouwproducten en groepen 
van landbouwers subsidie krijgen voor investeringen in kader van de verwerking en de afzet 
van land- en tuinbouwproducten. De maatregel pas binnen: 

o Prioriteit 3: Bevordering van de organisatie van de voedselketen en van het risicobeheer in 
de landbouw 

 Focusgebied 3a: betere integratie van de landbouwers in de voedselketen, 
verhoging van de kwaliteit van land- en tuinbouwproducten, verhoging van de 
toegevoegde waarde van land- en tuinbouwproducten.  

1.2 DOELSTELLING 

Het verhogen van de duurzaamheid en het creëren en behouden van toegevoegde waarde van de 
Vlaamse land- en tuinbouwproducten bij verwerking en afzet voor de biogebaseerde economie (voeding 
en materialen) en kringlooplandbouw is een belangrijke strategie om het inkomen/winst van de bedrijven 
die actief zijn in de agrobusinesscomplex (ABC) te verbeteren of veilig te stellen voor de toekomst.  
 
De Vlaamse landbouwsector is traditioneel sterk verweven met de historische sterke aanwezigheid van 
de voedingsindustrie in Vlaanderen (de belangrijkste maakindustrie in Vlaanderen). Deze aanwezigheid 
wordt gezien als een sterkte en een kans om blijvend in te zetten op de verdere verduurzaming en het 
creëren van toegevoegde waarde bij de eerste verwerking en afzet van primaire land- en 
tuinbouwproducten. 
 
De toegevoegde waarde kan ook gecreëerd worden tussen land- en tuinbouwbedrijven en ketenpartners, 
andere dan voedingsbedrijven (retail, coöperaties tussen landbouwers, veilingen). De focus ligt niet enkel 
in het creëren van toegevoegde waarde bij de eerste verwerking binnen de agrovoedingsketen, maar ook 
binnen de biogebaseerde economie. Investeringen in de eerste verwerking- en afzet in zowel grotere 
bedrijven als via het korte ketenverband worden ondersteund.  
 
Bijzondere aandacht gaat naar investeringen waarbij de ecologische voetafdruk van land- en 
tuinbouwproducten verminderd wordt en projecten gericht op de circulaire economie. De maatregel sluit 
aan bij het voornemen van de Vlaamse Regering om ketenvernieuwing en keteninnovatie te ondersteunen 
(vb. circulariteit door meer in te zetten op lokale stromen, reststromen en het sluiten van de 
nutriëntkringloop en de eiwitkringloop). 



 
De selectiecriteria waken erover dat enkel duurzame projecten geselecteerd worden en dat er steeds een 
win-win is tussen land- en tuinbouwers en andere ketenpartners waarbij onze land- en tuinbouwers een 
strategische rol spelen voor onze economie en onze maatschappij. Bij betalingsaanvraag wordt nagegaan 
via het eindrapport of de beloofde winsituatie voor de land- en tuinbouwsector in de projectaanvraag in 
voldoende mate gerealiseerd werd. 
 

Conform het Vlaamse regeerakkoord is het van belang dat het landbouwbeleid bijdraagt aan een sterk 
voedselbeleid waarin de voedselketen integraal en circulair bekeken wordt en ondernemerschap 
essentieel is om te komen tot hoogkwalitatieve producten met een hoge(re) toegevoegde waarde op 
basis van o.a. korte en circulaire ketenmodellen., productie voor de biogebaseerde economie (voeding én 
materialen, meer duurzame productiemethoden). 

Een belangrijk aspect voor de economische weerbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven is 
samenwerking in de keten. Bij deze maatregel ligt de focus op investeringen bij één of verschillende 
ketenpartners die ook de land- en tuinbouwbedrijven ten goede komen. 

2 EVALUATIE 

2.1 EVALUATIEMETHODOLOGIE 

Het is belangrijk zich te realiseren dat de hier voorliggende evaluatie zich kan beroepen op een 
bestaande uitgebreide beoordelingscontext. Deze maatregel maakt immers deel uit van het Vlaams 
programma voor plattelandsontwikkeling en is dan ook onderhevig aan heel het evaluatiekader dat 
vanuit de Europese Commissie opgelegd wordt. Dit uitgebreid evaluatiekader komt in essentie overeen 
met de beschreven onderzoeksmethodiek “O.11 Lerend evalueren” in de toolbox-beleidsevaluaties van de 
Nederlandse overheid1, maar het gaat nog ruimer dan dat. Het evaluatiekader omvat immers een 
uitgebreide lijst van monitoringsverplichtingen en evaluatievragen, waarvoor vaak nog één of meerdere 
andere onderzoeksmethoden uit de toolbox-beleidsevaluaties gebruikt worden. 

Wat volgt is dan ook gedeeltelijk een samenvatting van reeds uitgevoerde evaluaties, die elk hun eigen 
evaluatiemethodologie volgden. Vanwege de reeds beschikbare evaluaties, vaak uitgevoerd door 
externe evaluatoren, het korte tijdsbestek en de beperkt mogelijke middeleninzet, is er voor gekozen om 
in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging geen bijkomende externe evaluatie te laten 
uitvoeren. Wel worden zoveel mogelijk de meest recente data waarover het Departement Landbouw en 
Visserij beschikt, opgenomen. 

De opmaak van het programmadocument voor het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 
volgt een specifiek verloop dat efficiënte en effectieve maatregelen moet garanderen, inspeelt op de 
noden en er voor moet zorgen dat de risico’s voor de Europese Fondsen en daaraan gekoppeld de 
nationale (regionale) financiering zo minimaal mogelijk zijn:  

                                              
1 Onderzoeksmethoden | Toolbox Beleidsevaluaties 
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OPMERKING: Er zijn meerdere fiches die een maatregel beschrijven die deel uitmaakt van het PDPO (AMKM, VLIF). De 
overkoepelende of meer algemene aspecten van het PDPO zullen in een algemene nota (nog in opmaak) opgenomen worden. Zo 
zullen het hieronder beschreven programmaverloop en het deel over de opvolging nog verplaatst worden naar deze algemene 
nota. 

Ook bij de uitwerking van de in deze fiche voorliggende maatregel uit PDPO III werd gesteund op 
voorgaande ervaringen, met name deze uit PDPO II. Bij de bespreking van deze maatregel is de ex post 
evaluatie van PDPO II dan ook een belangrijke referentie, net als de ex ante evaluatie van PDPO III. 

Concreet gaan de nu volgende punten verder in op: 

- Het subsidieproces:  

o Welke stappen worden doorlopen om tot een uitbetaling van de subsidie voor de 
maatregel van het Departement Landbouw en Visserij te komen? 

o In hoeverre is administratieve vereenvoudiging doorgevoerd en het proces 
geïnformatiseerd? 

o Hoeveel VTE zijn nodig voor de eigenlijke uitvoering van deze subsidiemaatregel? 

- Het Vlaams budget: welk Vlaams budget is tijdens de huidige legislatuur al gespendeerd aan 
deze subsidiemaatregel (2019, 2020 en 2021)? 

- De uitvoeringscijfers/prestaties (2019, 2020 en 2021): 

- Effecten: Wat zijn de voornaamste bevindingen van bestaande rapporten of evaluaties? 

Voor wat betreft de informatie (voornamelijk uit bestaande rapporten) die in de voorliggende 
evaluatiefiche is opgenomen, berust de dataverzameling in grote mate op de analyse van administratieve 
data, enquêtes, analyse van beleidsdocumenten en literatuuronderzoek. De onderzoeksmethode is bij de 
opvolging van het PDPO in de kern een van monitoring, daarnaast worden effecten nagegaan via 
doorrekeningen op basis van kengetallen. In deze fiche wordt niet ingegaan op de monitoring als 
dusdanig in het kader van Europese rapportering aangezien de resultaten op het gebied van 
streefindicatoren daar geaggregeerd worden over verschillende maatregelen heen, wat het minder 
nuttig maakt om die gegevens hier op te nemen waar het specifiek over de maatregel gaat. 

Het moge duidelijk zijn dat de genoemde rapporten elk hun eigen methodologie volgden en zich ook 
beroepen op bv. op documenten- en literatuuronderzoek en bredere geaggregeerde data. 

Opmerkingen: In het kader van PDPO III zijn er, naast de genoemde documenten, nog heel wat 
documenten ter beschikking bv. financieringsplan, indicatorenplan,... Deze zijn terug te vinden op de 
website van het Departement Landbouw en Visserij: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/publicaties.  

 

2.2 SUBSIDIEPROCES 

Deze subsidie moet, zoals eerder aangehaald, gezien worden binnen de bredere context van het 
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het programma voor plattelandsontwikkeling wordt 
gedeeltelijk gefinancierd met Europese middelen. Deze cofinanciering vanuit Europa betekent dat 
doorheen het proces rekening gehouden moet worden met de Europese vereisten, zowel wat betreft 



aanvraagprocedures als controles, berekeningen en betalingen. Het proces zelf verloopt volgens een 
duidelijk uitgetekende en gestroomlijnde subsidieflow. 

2.2.1 Processtappen van aanvraag tot betaling 

 

De regelgevingsbasis voor deze subsidie wordt gevormd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 
24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector tot verhoging van de 
toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten met toepassing van 
het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020.  

Het proces bestaat uit volgende stappen: 

1. Om steun te kunnen krijgen voor deze maatregelen moet de begunstigde een steunaanvraag   
indienen via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be), via de tegel (vergelijkbaar met een app) 
“VLIF steun agrovoeding”. In deze aanvraag wordt een formulier opgeladen waarmee een 
uitgebreide projectbeschrijving plaatsvindt/ 

2. Na afloop van de aanvraagperiode start een selectieprocedure waarbij op basis van een 
puntenkader overeenkomende met de selectiecriteria de projecten beoordeeld wordt door 
experten van het Departement Landbouw en Visserij.  

3. Na het uitsturen van een positief selectiebericht kan de aanvrager starten met de uitvoering van 
de investeringen. 

4. De geselecteerde dient binnen een periode zoals vermeld in het oproep Ministerieel Besluit na het 
einde van blokperiode waarin de aanvraag ingediend werd een betalingsaanvraag in via het e-
loket. Hierin worden zowel bewijsstukken voor de toegangs- en verbintenisvoorwaarden 
opgeladen als verklaringen opgeladen.  

5. De administratie doet een administratieve controle van de subsidievoorwaarden. en een 
factuurcontrole waarbij ook bij een project de facturen aan de verschillende investeringen zoals 
opgenomen in de aanvraag toegewezen worden. Tijdens deze administratieve controle vindt 
ook altijd een plaatsbezoek (in situ bezoek) plaats. 

6. De administratie voert op basis van een risicoanalyse en steekproef controles ter plaatse uit. Deze 
bijkomende controle gebeurt in minimaal 5% van de investeringen in de zoekperiode. Bij deze 
controle worden bepaalde controlepunten diepgaander onderzocht dan bij administratieve 
controle mogelijk is. 

7. Op basis van de steunaanvraag waarop de selectie gebeurd is en de gerealiseerde investeringen 
die administratief en eventueel ook via controle ter plaatste gecontroleerd werd, wordt het 
steunbedrag berekend. 

8. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de financiële toepassing waar de juiste budgetten 
(Vlaams en Europees) voor de uitbetaling gekoppeld worden. 

9. Hieruit volgt een betaalopdracht aan het Vlaams betaalorgaan waar de Europese budgetten 
ondergebracht werden. Het Vlaamse deel nodig voor de uitbetaling wordt doorgestort naar het 
betaalorgaan. 

10. De effectieve betaling aan de begunstigde gebeurt door het betaalorgaan. 



6 

 

11. Na deze betaling volgt een periode van vijf jaar waarbinnen bepaalde voorwaarden vervuld 
moeten blijven (waaronder bv. dat het gesubsidieerde goed aanwezig moeten blijven op het 
bedrijf).  

12. Binnen deze periode van vijf jaar worden 1% van de dossiers op basis van risicoanalyse en 
steekproef aangeduid voor een controle ter plaatste 

13. Indien in die periode van vijf jaar uit administratieve controles van bedrijfsdata of de 1% 
controle vastgesteld wordt dat aan 1 of meerdere subsidievoorwaarden niet meer voldaan is 
volgt een herziening van het dossier dat via het betaalorgaan leidt tot een terugvordering (kan 
ook onder de vorm van inhouding op toekomstige subsidies, ook van Pijler 1 van het GLB). 

 

2.2.2 Geïnformatiseerd proces 

Het proces verloopt quasi volledig papierloos. De aanvragen worden ingediend via e-loket, waarmee een 
ingevuld aanvraagformulier waarin het proces beschreven wordt, opgeladen wordt. 

Het selectieproces verloopt ‘manueel’ daar gewerkt wordt met een beoordelingscommissie die punten 
toekent op de verschillende selectiecriteria op basis van een evaluatierooster. 

Bij administratieve controle worden de toegangsvoorwaarden gecontroleerd net als 
verbintenisvoorwaarden. Op heden is dit nog een manueel werk voor de administratieve controleur. In 
het nieuwe GLB zullende toegangs- en verbintenisvoorwaarden echter sterk vereenvoudigd en 
automatisch gecontroleerd worden met maximaal gebruik van data die via andere wegen buiten de 
steunaanvraag en betalingsaanvraag bekomen kan worden. 

2.2.3 Procesuitvoering: VTE 

Bij de procesuitvoering van de subsidiemaatregel VLIF-agrovoeding is binnen het Departement 
Landbouw Visserij 1 VTE direct betrokken.  

2.3 BUDGET (2019 – 2021) 

Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling wordt gedeeltelijk gefinancierd met Europees 
landbouwbudget. Tegenover het gebruik van deze Europese middelen moet de lidstaat ook een eigen 
financieel engagement stellen. In concreto betekent dat dat naast elke euro uit het voorziene Europese 
pijler 2-budget, ook een euro uit het Vlaams budget gelegd moet worden. Deze cofinanciering van 50% 
impliceert dat een besparing op Vlaamse middelen ook een aanzienlijk effect zou hebben op de Europese 
middelen waarop beroep kan worden gedaan: een vermindering op Vlaamse middelen weegt op die 
manier dubbel zo zwaar door op het totale beschikbare budget 

 



Tabel 1 Overzicht van uitgaven zowel wat de vastleggingen betreft: vastleggingskrediet (VAK) en hetgeen uitbetaald werd: 
vereffeningskrediet (VEK) 

2019 uitgevoerd in decreet 2020 uitgevoerd nog niet 
officieel 

2021 begrotingsopmaak 

VAK VEK VAK VEK VAK VEK 

1 737 000 837 000 2 000 000  563 581 

 

2 700 000 
 

1 250 000 

 

 

De thema’s van de oproep voor 2020 waren ‘circulaire economie’ en ‘economische relance’ met 
daarnaast een vrije categorie. 

Respectievelijk 11 en 4 van de 19 geselecteerde projecten vielen onder deze categorieën. Hieronder 

worden enkele titels weergegeven van geselecteerde projecten: 

 Innovatieve productie van gedroogde appelschijfjes 

 Weisoep, weibrood, weidrank: het verder (circulair) valoriseren van wei reststroom in kleine en 
middelgrote zuivelbedrijven 

 Opwaardering van kaas met bactofuge 

 Innovatieve invrieslijn voor groente-saus-fruit-puree porties uit eigen minder kwalitatieve 
producten of nevenstromen uit andere sectoren 

 Circulaire revalorisatie van de restaarde en stenen uit de aardappelteelt m.b.v. een wastrommel 

 Zuiveringsinstallatie voor recuperatie van reinigingswater voor gebruik als stoom- en waswater 
van groenten in de verwerkende sector 

De thema’s van de oproep voor 2019 waren ‘mitigerende investeringen in het kader van de 
kilometerheffing’ en ‘duurzaam waterbeheer’. Hieronder worden enkele titels weergegeven van 
geselecteerde projecten:  

 Afval van spruiten als alternatieve eiwitbron  

 Innovatief sorteren, transporteren, kalibreren en afvullen van diepvriesgroenten en fruit 

 IQF-installatie voor soepkippendelen  

 Microfiltratiesysteem voor het afvalwater van gewassen wortelen 

 Slim watergebruik en buffering voor diepvriesactiviteit 
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2.4 SAMENVATTING RESULTATEN BESTAANDE EVALUATIES 

2.4.1 Ex post evaluatie PDPO II, eindrapport 

 

In de ex-post evaluatie werd er geen analyse uitgevoerd op impactniveau, daarom wordt teruggegrepen 
naar de mid-term evaluatie. 

De volgende conclusies werden gemaakt: 

“Voor de granensector (oproep 2008) hebben de verschillende investeringen een duidelijke invloed op 
het inkomen. Sommige bedrijven vermelden een effect op hun leveranciers/ landbouwers die door de 
betere kwaliteit beter betaald worden. 

In de granensector zijn bijna 100% van de toeleveranciers land- en tuinbouwbedrijven. De projecten 
hebben zeker een positieve invloed op de toeleverende bedrijven. 

Voor de vlees-, de groenten- en fruitbedrijven is het beeld genuanceerder. Deze bedrijven hebben 
ongeveer 50% van toeleverende land- en tuinbouwbedrijven. Bovendien is de link tussen de verbetering 
van de situatie voor land- en tuinbouwbedrijven en investeringen binnen agrovoedingsbedrijven 
minder rechtstreeks. 

Op basis van onze analyse van investeringsdossiers, zien we dat verschillende bedrijven vermelden dat 
hun investeringsprojecten tot belangrijke besparingen in water en energieconsumptie kunnen leiden. 
Bovendien stellen deze bedrijven dat de stijgende energiekosten en de verplichte waterbesparende 
maatregelen zwaar doorwegen op hun exploitatiekosten. Energie en waterbesparing zijn dus een 
prioriteit. Gezien de stijgende energiekosten van de voorbije jaren, is het evenwel onzeker of op basis 
van deze nieuwe investeringen wel een kostendaling zal worden gerealiseerd. Energie-investeringen 
kunnen wel een rol spelen in de vermindering van de kosten maar compenseren waarschijnlijk niet de 
globale stijging. Tot slot moeten we vermelden dat de investeringen inzake water en energie voor de 
bedrijven niet altijd prioritair zijn in tijden van economische crisis. Door de beheersdienst werd vermeld 
dat een aantal bedrijven hun milieu- of energie-investeringen hadden moeten uitstellen of afschaffen. De 
impact van de maatregel zal door de crisis bijgevolg afgezwakt worden. 

Op basis van de aanvraagdossiers 61 van de bedrijven hebben wij ook opgemerkt dat het effect van de 
steunmaatregel op tewerkstelling positief was. Gemiddeld steeg de tewerkstelling van de begunstigde 
bedrijven met 24% tussen 2000 en 2004. Het effect was hoger in de vlas sector (met een bijna 40% 
stijging) dan in de vlees- en in de groenten & fruit sector. Behalve voor de vlas sector waarin het 
effectieve effect hoger is dan het verwachte effect (39% tegen 22%) is het verwachte effect van de 
projecten (volgens de begunstigden) op de tewerkstelling gelijkaardig aan het effectieve effect.” 

De bovenstaande resultaten zijn beperkt van toepassing op de huidige maatregel, daar sinds 2015 geen 
individuele investeringen meer gesubsidieerd worden maar hele projecten en dat via een 
beoordelingsproces enkel de beste projecten nog subsidie krijgen. 

Sinds de mid-term evaluatie van PDPO II (2010) werd geen evaluatie meer uitgevoerd van de maatregel. 
In de ex-post evaluatie van 2016 heeft de evaluator besloten geen diepgaande evaluatie uit te voeren 
met als argument om meer diepgaande evaluatie te doen van die maatregelen die budgettair gezien het 
belangrijkste zijn.  



In 2019 bij de opmaak van het uitgebreide activiteitenverslag 2018 waar de tussentijdse evaluatie 
verplicht was nog geen enkel project uitbetaald. In de ex-post evaluatie van PDPOIII zal erop toegezien 
worden dat de evaluator toch voldoen aandacht heeft voor deze maatregel. De verplichte 
eindrapporten sinds 2015 zijn hiervoor een goede vertrekbasis. 

3 CONCLUSIE 

VLIF-agrovoeding is een maatregel die reeds een lange voorgeschiedenis heeft. Tot in de jaren ’90 werd 
deze maatregel zelfs dossiermatig aangestuurd vanuit de Europese Commissie. In de loop der jaren 90’ – 
PDPO I (2000-2006); PDPO II (2007-2014), PDPO III (2015-2022) werd het beschikbare budget verder 
afgebouwd. Vooral in PDPO III werd het budget drastisch afgebouwd omdat vanaf mei 2013 VLAIO het 
eerste subsidiekanaal is voor subsidies voor verwerkende bedrijven in de agrovoedingsketen. Vanuit het 
departement Landbouw en Visserij wordt echter toch nog een meerwaarde geleverd door de specifieke 
focus op de win-win verwerkende bedrijven en de primaire producenten, maar ook met de specifieke 
focus op valorisatie van reststromen. Uiteraard is er telkens na elke oproep een nauwe afstemming met 
VLAIO zodat elke kans op dubbelfinanciering vermeden wordt. 

De ex post evaluatie van PDPO II en ex ante evaluatie van PDPO III tonen aan dat de hier voorliggende 
maatregel van het departement Landbouw en Visserij bijdragen tot de vooropgestelde milieu- en 
klimaatdoelstellingen en dat steun vanuit de overheid hiervoor nodig is. Ze gebeuren bovendien via een 
performante en nagenoeg papierloze procesflow. Het bestaande uitgebreid Europees kader, inclusief 
strikte evaluatievoorwaarden en inherente periodieke heroverweging, maakt een diepgaande spending 
review voor deze maatregel minder relevant. 

Als we rekening houden met de raming van het Vlaams budget voor deze maatregel voor 2021 van  

2 700 000 euro dan betekent een besparing: 

- van 5% een reducering van het Vlaams budget met 135 000 euro; 

- van 15% een reducering van het Vlaams budget met 405 000 euro. 

Deze bedragen moeten evenwel verdubbeld worden om het totaal effect op de maatregel te kennen 
gezien de Europese cofinanciering van 50%. 

Een besparing op deze maatregel kan drie vormen aannemen: 

1) Lager steunpercentage 

Het steunpercentage bedraagt slechts 30%, terwijl voor investeringen in het kader van de 
verwerking van landbouwproducten subsidie tot 80% toegelaten is vanuit de Europese 
regelgeving. 

Voortbouwende op de theorie van additionaliteit van de steun zoals opgenomen in de fiche 
voor productieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven kan gesteld worden dat 
subsidiepercentages lager dan 30% onvoldoende trigger of stimulus zullen geven om duurzame 
investeringen door te voeren op het bedrijf zeker als deze niet alleen een positief effect hebben 
voor het gesubsidieerde bedrijf, maar ook voor de primaire producenten die de producten 
aanleveren. 
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2) Het selectiekader verstrengen zodat minder projecten de minimumscore halen voor selectie 

In dat geval zullen projecten die een duidelijk effect hebben op de verduurzaming van het 
selectieproces, zeker ook op ecologisch vlak, niet meer gesubsidieerd kunnen worden. 
Voortgaande op de theorie van additionaliteit van steun zoals uitgewerkt voor productieve 
invetseringen op land- en tuinbouwbedrijven zal het project misschien niet doorgaan, maar 
bestaat behoorlijke kans dat ofwel het enkele jaren uitgesteld zal worden ofwel doorgaat met 
een lager niveau van duurzaamheid.  

  

3) De maximum subsidie per project verlagen. 

Deze maximale subsidie per project ligt niet vast in het Besluit van de Vlaamse Regering, maar 
wordt per oproep bepaald (per ministerieel besluit). In de periode 2016-2021 bedroeg dit steeds 
300.000 euro overeenkomend met een maximale subsidiabele investeringskost van 1.000.000 
euro. Uiteraard putten niet alle projecten de maximale subsidie uit.  

Verlaging van de maximale subsidie per project zou voor gevolg hebben dat voor grotere 
projecten in wezen de subsidie op het totaalproject onder de 30% zakt wat dan eveneens voor 
gevolg zal hebben dat bepaalde projecten niet uitgevoerd zullen worden, pas (veel) later in de 
tijd of uitgevoerd met een lager niveau van duurzaamheid. 

 

4 INFORMATIEBRONNEN 

 

Titel 
Jaar van 
opmaak 

Intern (I) / 
Extern € link of invoeging 

VLIF activiteitenverslag 2019 2020 E link 

VLIF activiteitenverslag 2018 2019 E link 

VLIF activiteitenverslag 2017 2018 E link 

VLIF activiteitenverslag 2016 2017 E link 

VLIF activiteitenverslag 2015 2016 E link 

VLIF activiteitenverslag 2014 2015 E link 

PDPO jaarverslag 2019 2020 E link 

PDPO jaarverslag 2018, uitgebreide 
jaarverslag inclusief evaluatie 2019 E link 

PDPO jaarverslag 2017 2018 E link 



PDPO jaarverslag 2016 2017 E link 

PDPO jaarverslag 2014-2015 2016 

 

E 
 

link 

Ex post evaluatie Vlaams Programma 
voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 
(PDPO II) 2016 E link 

PDPO programmadocument 2014-2020 2020 

 

E 
 

link 

Selectiefiche agrovoeding 2015 E   
Ex ante evaluatie van het Vlaamse 
programma voor 
plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO 
III) 2013 E link 
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1 BASISINFORMATIE OVER DE SUBSIDIE 

1.1 CONTEXT 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU bestaat uit twee pijlers:  

- pijler 1 omvat rechtstreekste inkomensondersteuning en marktmaatregelen en  

- pijler 2 omvat maatregelen rond plattelandsontwikkeling. De Europese Commissie keurt het 
programma voor plattelandsontwikkeling van elke lidstaat (of regio) goed. Binnen het huidige, 
derde, Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III, 2014) kunnen land- en 
tuinbouwers subsidie krijgen voor innovatieve investeringen op het landbouwbedrijf. De 
maatregel pas binnen: 

o Prioriteit 2: het versterken van de levensvatbaarheid van het landbouwbedrijf en het 
concurrentievermogen van alle landbouwtypen in alle regio's en het bevorderen van 
innovatieve landbouwtechnologieën en het duurzaam bosbeheer, met bijzondere aandacht 
voor: 

 Focusgebied 2a: het verbeteren van de economische prestaties van alle 
landbouwbedrijven en het faciliteren van de herstructurering en modernisering 
van landbouwbedrijven, met name met het doel de marktdeelname en -
gerichtheid alsmede de landbouwdiversificatie te vergroten 

1.2 DOELSTELLING 

VLIF projectsteun innovatie stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf 
en vormt een aanvulling op de reguliere VLIF-investeringssteun. Via de projectsteun wil het VLIF 
innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van 
landbouwproducten realiseren.  

De maatregel vervult een belangrijke rol binnen de innovatiespiraal. De maatregel kan reeds een rol 
spelen bij de identificatie van problemen en opportuniteiten omdat eens de innovatie gerealiseerd werd 
ook ontwerpstudies die aan de basis ervan gelegen hebben ook subsidiabel zijn. Hetzelfde geldt voor de 
ideeën en inspiratiefase. Het belang van de maatregel neemt echter toe vanaf de ontwikkelingsfase. In 
deze fase kunnen immers al concrete investeringen gebeuren. Indien deze investeringen gebeuren op een 
bestaand land- en tuinbouwbedrijf komen ze in aanmerking. Hierbij kan het perfect gaan over 
verschillende prototypes van investeringen die voor de eerste keer uitgetest worden en bij realisatie en 
gebruik ervan nog heel wat begeleiding vragen. Ook deze begeleidingskosten zijn immers subsidiabel. 
Het hoeft bovendien niet enkel te gaan over procesinnovaties ook investeringen die nodig zijn voor 
marktinnovaties komen in aanmerking. Indien bepaalde prototypes naar verloop van tijd niet zouden 
blijken te werken zoals gehoopt of bepaalde investeringen in kader van marktinnovatie niet de juiste 
bleken zal de investeringssubsidie niet teruggevorderd worden. Het is immers eigen aan het 
innovatieproces dat ook falen tot de mogelijkheid kan behoren. Het kan eveneens zijn dat reeds een 
prototype van een innovatie gebouwd werd in meer gecontroleerde omstandigheden en/of op een 
kleinere schaal, bv. op een proefstation. In het validatieproces kan deze innovatie dan voor het eerst 



uitgetest worden op een land- en tuinbouwbedrijf. Het kan echter ook zijn dat een bepaalde innovatie 
die reeds in het buitenland geïmplementeerd werd of in andere sector of deelsector van de land- en 
tuinbouw, maar voor het eerst toegepast zal worden in een bepaalde deelsector van de land- en 
tuinbouwsector in Vlaanderen. Dit wordt verstaan onder de realisatiefase. Vanaf de verspreiding in de 
sector (diffusie) wordt de rol overgenomen door de reguliere VLIF-investeringssteun. 

 

 

Figuur 1 Schematische voorstel van de rol van verschillende subsidiemaatregelen van het Departement Landbouw en Visserij  
binnen het innovatieproces 

Ook de bekende innovatietheorie van Rogers verduidelijkt het innovatieproces (Figuur 2), alhoewel deze 
theorie voornamelijk gericht is op marketing en de opgang en neergang van een initieel innovatief 
product weergeeft. De maatregel VLIF-innovatie focust op de echte innovatoren (innovators). De 
pioniers (early adopters) zijn de eerste die een bewezen innovatie zullen toepassen op het bedrijf. Deze 
rol wordt echter reeds overgenomen door de reguliere VLIF-investeringssteun waar de mate van het 
innovatief zijn van een investeringstype een subcriterium is van de economische duurzaamheid.  

 



4 

 

 

Figuur 2 Innovatietheorie van Rogers 

 

2 EVALUATIE 

2.1 EVALUATIEMETHODOLOGIE 

Het is belangrijk zich te realiseren dat de hier voorliggende evaluatie zich kan beroepen op een 
bestaande uitgebreide beoordelingscontext. Deze maatregel maakt immers deel uit van het Vlaams 
programma voor plattelandsontwikkeling en is dan ook onderhevig aan heel het evaluatiekader dat 
vanuit de Europese Commissie opgelegd wordt. Dit uitgebreid evaluatiekader komt in essentie overeen 
met de beschreven onderzoeksmethodiek “O.11 Lerend evalueren” in de toolbox-beleidsevaluaties van de 
Nederlandse overheid1, maar het gaat nog ruimer dan dat. Het evaluatiekader omvat immers een 
uitgebreide lijst van monitoringsverplichtingen en evaluatievragen, waarvoor vaak nog één of meerdere 
andere onderzoeksmethoden uit de toolbox-beleidsevaluaties gebruikt worden. 

Wat volgt is dan ook gedeeltelijk een samenvatting van reeds uitgevoerde evaluaties, die elk hun eigen 
evaluatiemethodologie volgden. Vanwege de reeds beschikbare evaluaties, vaak uitgevoerd door 
externe evaluatoren, het korte tijdsbestek en de beperkt mogelijke middeleninzet, is er voor gekozen om 
in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging geen bijkomende externe evaluatie te laten 
uitvoeren. Wel worden zoveel mogelijk de meest recente data waarover het Departement Landbouw en 
Visserij beschikt, opgenomen. 

                                              
1 Onderzoeksmethoden | Toolbox Beleidsevaluaties 



De opmaak van het programmadocument voor het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 
volgt een specifiek verloop dat efficiënte en effectieve maatregelen moet garanderen, inspeelt op de 
noden en er voor moet zorgen dat de risico’s voor de Europese Fondsen en daaraan gekoppeld de 
nationale (regionale) financiering zo minimaal mogelijk zijn:  

OPMERKING: Er zijn meerdere fiches die een maatregel beschrijven die deel uitmaakt van het PDPO (AMKM, VLIF). De 
overkoepelende of meer algemene aspecten van het PDPO zullen in een algemene nota (nog in opmaak) opgenomen worden. Zo 
zullen het hieronder beschreven programmaverloop en het deel over de opvolging nog verplaatst worden naar deze algemene 
nota. 

Ook bij de uitwerking van de in deze fiche voorliggende maatregel uit PDPO III werd gesteund op 
voorgaande ervaringen, met name deze uit PDPO II. Bij de bespreking van deze maatregel is de ex post 
evaluatie van PDPO II dan ook een belangrijke referentie, net als de ex ante evaluatie van PDPO III. 

Concreet gaan de nu volgende punten verder in op: 

- Het subsidieproces:  

o Welke stappen worden doorlopen om tot een uitbetaling van de subsidie voor de 
maaregel van het Departement Landbouw en Visserij te komen? 

o In hoeverre is administratieve vereenvoudiging doorgevoerd en het proces 
geïnformatiseerd? 

o Hoeveel VTE zijn nodig voor de eigenlijke uitvoering van deze subsidiemaatregel? 

- Het Vlaams budget: welk Vlaams budget is tijdens de huidige legislatuur al gespendeerd aan 
deze subsidiemaatregel (2019, 2020 en 2021)? 

- De uitvoeringscijfers/prestaties (2019, 2020 en 2021) 

- Effecten: Wat zijn de voornaamste bevindingen van bestaande rapporten of evaluaties? 

Voor wat betreft de informatie (voornamelijk uit bestaande rapporten) die in de voorliggende 
evaluatiefiche is opgenomen, berust de dataverzameling in grote mate op de analyse van administratieve 
data, enquêtes, analyse van beleidsdocumenten en literatuuronderzoek. De onderzoeksmethode is bij de 
opvolging van het PDPO in de kern een van monitoring, daarnaast worden effecten nagegaan via 
doorrekeningen op basis van kengetallen. In deze fiche wordt niet ingegaan op de monitoring als 
dusdanig in het kader van Europese rapportering aangezien de resultaten op het gebied van 
streefindicatoren daar geaggregeerd worden over verschillende maatregelen heen, wat het minder 
nuttig maakt om die gegevens hierop te nemen waar het specifiek over de maatregel gaat. 

Het moge duidelijk zijn dat de genoemde rapporten elk hun eigen methodologie volgden en zich ook 
beroepen op bv. op documenten- en literatuuronderzoek en bredere geaggregeerde data. 

Opmerkingen: In het kader van PDPO III zijn er, naast de genoemde documenten, nog heel wat 
documenten ter beschikking bv. financieringsplan, indicatorenplan,... Deze zijn terug te vinden op de 
website van het Departement Landbouw en Visserij: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/publicaties.  
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2.2 SUBSIDIEPROCES 

Deze subsidie moet, zoals eerder aangehaald, gezien worden binnen de bredere context van het 
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het programma voor plattelandsontwikkeling wordt 
gedeeltelijk gefinancierd met Europese middelen. Deze cofinanciering vanuit Europa betekent dat 
doorheen het proces rekening gehouden moet worden met de Europese vereisten, zowel wat betreft 
aanvraagprocedures als controles, berekeningen en betalingen. Het proces zelf verloopt volgens een 
duidelijk uitgetekende en gestroomlijnde subsidieflow. 

 

2.2.1 Processtappen van aanvraag tot betaling 

De regelgevingsbasis voor deze subsidie wordt gevormd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 
24 april 2015 betreffende steun voor innovaties in de landbouw met toepassing van het Vlaams 
Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020.  

Het proces bestaat uit volgende stappen: 

1. Om steun te kunnen krijgen voor deze maatregelen doet de landbouwer een steunaanvraag via 
het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be), via de tegel (vergelijkbaar met een app) “VLIF 
innovatiesteun”. In deze aanvraag wordt een formulier opgeladen waarin een uitgebreide 
projectbeschrijving gebeurt. 

2. Na afloop van de aanvraagperiode start een selectieprocedure waarbij op basis van een 
puntenkader, dat de selectiecriteria reflecteert, de projecten beoordeeld worden door zowel 
onderzoekers van het Instituut voor landbouw, voeding en visserijonderzoek (ILVO) als van het 
departement Landbouw en Visserij. Er vindt geen bijeenkomst plaats van alle juryleden, maar op 
basis van alle schriftelijke scores en verantwoording wordt de eindbeslissing genomen op een 
vergadering op het VLIF hoofdbestuur. 

3. Na het uitsturen van een positief selectiebericht kan de aanvrager starten met de uitvoering van 
de investeringen. 

4. De landbouwer dient binnen een uitvoeringsperiode, zoals vermeld in het oproep Ministerieel 
Besluit, na het einde van blokperiode waarin de aanvraag ingediend werd een betalingsaanvraag 
in via het e-loket. Hierin worden zowel bewijsstukken voor de toegangs- en 
verbintenisvoorwaarden opgeladen als verklaringen opgeladen.  

5. De administratie doet een administratieve controle van de subsidievoorwaarden en een 
factuurcontrole waarbij ook de facturen aan de verschillende investeringen zoals opgenomen in 
de aanvraag toegewezen worden. Tijdens deze administratieve controle vindt ook altijd een 
plaatsbezoek (in situ bezoek) plaats  

6. De administratie voert op basis van een risicoanalyse en steekproef controles ter plaatse uit. Deze 
bijkomende controle gebeurt in minimaal 5% van de investeringen in de zoekperiode.  

7. Op basis van de steunaanvraag waarop de selectie gebeurd is en de gerealiseerde investeringen 
die administratief en eventueel ook via controle ter plaatste gecontroleerd werden, wordt het 
steunbedrag berekend. 



8. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de financiële toepassing waar de juiste budgetten 
(Vlaams en Europees) voor de uitbetaling gekoppeld worden. 

9. Hieruit volgt een betaalopdracht aan het Vlaams betaalorgaan waar de Europese budgetten 
ondergebracht werden. Het Vlaamse deel nodig voor de uitbetaling wordt doorgestort naar het 
betaalorgaan. 

10. De effectieve betaling aan de begunstigde gebeurt door het betaalorgaan. 

11. Na deze betaling volgt een periode van vijf jaar waarbinnen bepaalde voorwaarden vervuld 
moeten blijven (waaronder bv. dat het gesubsidieerde goed aanwezig moeten blijven op het 
bedrijf).  

12. Binnen deze periode van vijf jaar worden 1% van de dossiers op basis van risicoanalyse en 
steekproef aangeduid voor een controle ter plaatste. 

13. Indien in die periode van vijf jaar uit administratieve controles van bedrijfsdata of de 1% 
controle blijkt dat aan 1 of meerdere subsidievoorwaarden niet meer voldaan is volgt een 
herziening van het dossier dat via het betaalorgaan leidt tot een terugvordering (kan ook onder 
de vorm van inhouding op toekomstige subsidies, ook van Pijler 1 van het GLB). 

2.2.2 Geïnformatiseerd proces 

Het proces verloopt volledig papierloos. De aanvragen worden ingediend via het e-loket waarin een 
ingevuld aanvraagformulier waarin het proces beschreven wordt opgeladen wordt. 

Het selectieproces verloopt ‘manueel’ daar gewerkt wordt met een beoordelingscommissie die punten 
toekent op de verschillende selectiecriteria op basis van een evaluatierooster. 

Bij administratieve controle worden de toegangsvoorwaarden gecontroleerd net als 
verbintenisvoorwaarden. Op dit ogenblik is dit nog sterk een manueel werk voor de administratieve 
controleur. In het nieuwe GLB zullende toegangs- en verbintenisvoorwaarden echter sterk 
vereenvoudigd en automatisch gecontroleerd worden met maximaal gebruik van data die via andere 
wegen buiten de steunaanvraag en betalingsaanvraag bekomen kan worden. 

2.2.3 Procesuitvoering: VTE 

Bij de procesuitvoering van de subsidiemaatregel VLIF-projectsteun innovatie is binnen het Departement 
Landbouw en Visserij 1,5 VTE direct betrokken.  

2.3 BUDGET (2019 – 2021) 

Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling wordt gedeeltelijk gefinancierd met Europees 
landbouwbudget. Tegenover het gebruik van deze Europese middelen moet de lidstaat ook een eigen 
financieel engagement stellen. In concreto betekent dat dat naast elke euro uit het voorziene Europese 
pijler 2-budget, ook een euro uit het Vlaams budget gelegd moet worden. Deze cofinanciering van 50% 
impliceert dat een besparing op Vlaamse middelen ook een aanzienlijk effect zou hebben op de Europese 
middelen waarop beroep kan worden gedaan: een vermindering op Vlaamse middelen weegt op die 
manier dubbel zo zwaar door op het totale beschikbare budget.  
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Tabel 1 Overzicht van uitgaven zowel wat de vastleggingen betreft: vastleggingskrediet (VAK) en hetgeen uitbetaald werd: 
vereffeningskrediet (VEK) 

2019 uitgevoerd in decreet 2020 uitgevoerd nog niet 
officieel 

2021 begrotingsopmaak 

VAK VEK VAK VEK VAK VEK 

2 673 000 523 000 2 082 750 512 871 
1 764 000 

 
1 250 000 

 

 

Inhoudelijk wat de vastleggingen (VAK) wordt hieronder meer inhoudelijk ingegaan op de projecten.  

 

Het thema van de oproep voor 2020 was circulaire economie en vrij thema. 

Hieronder worden enkele titels weergegeven van geselecteerde projecten: 

 Verpakkingsmachine voor spruiten in 100% recycleerbare papieren zakken 

 Aanleg van een warmte- en CO2 netwerk bij aardbeien 

 Innovatieve kraamstal voor biggen 

 Digitaal reservatie-, registratie- en facturatiesysteem voor gebruik van landbouwmachines 

 Productie van een circulaire begrafeniskist uit restmateriaal van paddenstoelenteelt 

 Circulair voedselweb op een melkveebedrijf met een microalgenreactor 

 Thermofiele vergisting en energie-neutrale hygiënisatie van varkens- en runderdrijfmest 

 

Het thema van de oproep voor 2019 was duurzaam waterbeheer en vrij thema. Hieronder worden 
enkele titels weergegeven van geselecteerde projecten: 

 Automatische tomatenzakmachine (toepasbaar voor alle groenten met hogedraadsystemen) 

 AVR intelligente en geïntegreerde aardappelrooier 

 Biobed met effluentindamper op vleesvarkensstal 

 Champignonplukhulpmachine 

 Drierijige zelfrijdende tunnelspuit voor de fruitteelt 

 Duurzaam hergebruik van water en nutriënten uit eigen varkensmest 

 Eerste serrestal in de kippensector, meer specifiek bio-leghennen 

 Geautomatiseerde tracering in de korte keten / hoevezuivelproductie 

 Gecontroleerde water- en voerverstrekking kraamstalzeugen 



 Inzet van Opticlear Diamond en Forward Nano voor de drainwaterontsmetting en selectieve 
natriumverwijdering in paprikateelt 

 Luchtconditioner voor zeugen 

 Pluimverluchter 

 Ventilatieconcept bij braadkippen 

 Volautomatisch intafelen, oogsten en vervoeren van witloofwortelen op hydrocultuur 

 Waterbehandeling met het Opticlear Diamond systeem bij de opkweek van aardbeiplanten op 
het trayveld 
 

2.4 SAMENVATTING RESULTATEN BESTAANDE EVALUATIES 

2.4.1 PDPO III jaarverslag 2018 

 

In de huidige programmaperiode werd de verplichte mid-term evaluatie vervangen door een ‘uitgebreid 
jaarverslag’ in het midden van de programmaperiode. In dit uitgebreide jaarverslag worden ook de 
Europees verplichte evaluatievragen (common evaluation question  - CEQ) beantwoord op basis van de 
zogenaamde ‘on going evaluation’, evaluatieonderzoeken die uitgevoerd werden in de periode van 
uitvoering van het programma. De beantwoording van de vragen werd in 2019 uitgevoerd door de 
dienst Kennis van het Departement Landbouw en Visserij. De specifieke antwoorden op de 
evaluatievragen vanuit de maatregel VLIF-projectsteun innovatie worden hieronder weergegeven. Voor 
de duidelijkheid naar de lezers toe werden enkele aanpassingen gedaan (bijvoorbeeld verwijzing naar 
andere maatregelen die niet ter zake doen werd verwijderd) zonder de inhoud te wijzigen. 

2.4.1.1.1 CEQ 1 – INNOVATIE, SAMENWERKING EN KENNIS 

Projectsteun voor innovaties in de landbouw is gericht op het stimuleren en faciliteren van innovatie. 
De eerste oproep was in 2016 en in de periode 2016-2018 zijn 4 projecten afgerond. Het betrof vooral 
projecten rond procesinnovatie: stal en stalinrichting gericht op milieu en rationeler energiegebruik; de 
bouw van een HFK-vrije koeling eveneens gericht op rationeler energiegebruik en minder gebruik van 
chemische kiemremmers; de bouw van een automatische sorteermachine die gericht is op 
kwaliteitsverbetering van het sorteerproces en een verandering in het productieproces door het gebruik 
van vaste rijpaden. Eén van de projecten valt ook onder de noemer organisatorische innovatie 
aangezien door de bouw van de geautomatiseerde sorteermachine een kleiner aandeel van het 
personeel nodig is bij het sorteren, waardoor nu meer personeel ingezet kan worden voor andere 
werkzaamheden zoals het rooien e.d. Hierdoor is het op voorhand rooien nu mogelijk en kan een 
hogere efficiëntie worden bereikt. 

De maatregel projectsteun voor innovaties is specifiek gericht op het stimuleren en faciliteren van 
innovatie. De toegang tot projectsteun innovatie is laagdrempelig, al ligt de lat voor wat innovatief is 
wel hoog. Sterkte is onder meer dat investeringen in de (laatste) fase van praktijkonderzoek subsidiabel 
zijn. Niet-innovatieve investeringen kunnen via de reguliere VLIF-steun gesubsidieerd worden. Het aantal 
goedgekeurde projecten neemt jaarlijks toe. Voor elk innovatief project wordt bekeken of dit 
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toegevoegd kan worden aan de lijst met subsidiabele investeringen van de reguliere VLIF-steun. In dat 
geval kan de innovatie in aanmerking komen voor alle landbouwers (vb. pocketvergister varkensstallen, 
tractor met vaste rijpaden). Daarnaast organiseren de meeste innovatieve projecten na afloop van de 
steun een demonstratiemoment. Dit kan anderen inspireren. 

Ook de mogelijkheid om groepen van landbouwers te subsidiëren heeft een meerwaarde. Zo kan 
bijvoorbeeld een operationele groep in het kader van het European Innovation partnership (EIP) ook een 
aanvraag indienen.  

 

2.4.1.1.2 CEQ 2 – BAND TUSSEN PRAKTIJK EN ONDERZOEK 

 

In de periode 2014-2018 zijn vier innovatieve investeringsprojecten ondersteund (= afgerond én volledig 
uitbetaald). Hiervan waren er drie gericht op milieubeheer en –prestaties. Hierbij kan gedacht worden 
aan afname van de uitstoot van fijnstof door brijvoedering en het opwekken van warmte en energie die 
op het eigen bedrijf gebruikt kan worden, aangevuld met de reductie van ammoniak. Een tweede 
voorbeeld richt zich op HFK-vrije koeling waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van opgewekte 
zonne-energie en de investering tevens moet leiden tot een verminderd gebruik van chemische 
kiemremmers. Een derde voorbeeld betreft het verbreden van rijpaden ten behoeve van bioteelt. 
Hierdoor streeft men naar een lagere CO2-uitstoot (door een minder intensieve bodembewerking), meer 
mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding (door minder bodemverdichting), en tevens een 
betere bodemstructuur waardoor onder andere het bodemleven verrijkt, de hoeveelheid organische 
stof in de bodem toeneemt en weersomstandigheden beter opgevangen kunnen worden. 

De reeds beschikbare informatie was op het moment van de evaluatie onvoldoende om te kunnen 
schatten welk aandeel van de samenwerkingsacties verder zou gaan na afloop van de PDPO-steun. Geen 
van de projecten van projectsteun voor innovaties waarbij met partners werd samengewerkt, geeft in 
de eindrapporten aan dat ze de intentie hebben om verder te gaan na afloop van de PDPO-steun. Bij 
meerdere van de projecten wordt aangegeven dat ze ervoor open staan dat potentiële klanten het 
project komen bekijken. Ook voor bedrijfsbezoeken staan ze open. Dit kan anderen inspireren. Ook de 
opvolging van technische parameters (vb pocketvergisting) blijft vaak doorlopen na afloop van de 
PDPO-steun. 

Hoewel samenwerking geen hoofddoel is van de maatregel voor innovatieve investeringsprojecten, 
blijkt uit de eindverslagen dat de samenwerking vooral te vinden is tussen de landbouwer en een 
machinebouwer/ontwikkelaar. De effectieve samenwerking wordt hier behaald door continue 
verbeterprocessen (met als doel het behalen van het gewenste resultaat) en een goede afstemming vóór, 
tijdens en na het project. 

 

2.4.1.1.3 CEQ 4 – ECONOMISCHE PRESTATIES, HERSTRUCTURERING EN MODERNISERING 

 

Projectsteun innovatie is in 2016 van start gegaan. In de periode 2014-2018 werden 46 projecten 
geselecteerd en zijn 4 projecten volledig afgerond en uitbetaald. De factoren die voor landbouwers 
belangrijk waren om mee te doen aan deze maatregel zijn divers. Een deel kampte met een grote 



investering (bouw stal, bouw sorteermachine), waarbij de haalbaarheid werd verhoogd door de 
verkregen steun. Wel werd hierbij, afhankelijk van het project, sterk gekeken naar andere factoren 
(zoals de omgeving, rationeel energiegebruik, beperkte uitstoot van ammoniak/broeikasgassen e.d.). 
Voor andere projecten telde ook het rendement van het bedrijf duidelijk mee. Dit kan tot uiting komen 
in het versterken van het marktaandeel, bekomen van een aanvaardbare terugverdientermijn, realiseren 
van een hoger arbeidsinkomen, streven naar een optimale opbrengst. De maatregel projectsteun 
innovatie draagt bijgevolg duidelijk bij tot het verbeteren van de economische prestaties, de 
herstructurering en modernisering van ondersteunde landbouwbedrijven.] 

 

2.4.1.1.4 CEQ 19 – SYNERGIËN TUSSEN PRIORITEITEN EN AANDACHTSGEBIEDEN 

 

Secundaire effecten 

Aan de hand van de monitoringdata en een analyse van de uitgevoerde maatregelen werd een 
kwalitatieve beoordeling gemaakt van de bijkomende effecten van de maatregelen op secundaire 
focusgebieden. 

Na de eerste vijf uitvoeringsjaren van het programma blijkt het volgende: 

 De VLIF innovatieve projecten die geprogrammeerd zijn onder ‘economische weerbaarheid en 
concurrentie vermogen’, zijn zeer divers en spelen in op verschillende doelstellingen van het 
PDPO III, zoals verbeteren van het concurrentievermogen, bevorderen van een efficiënter 
energiegebruik, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, verkoop via de korte keten, arbeidsproductiviteit, 
enz. Er zijn in 2014-2018 4 uitbetaalde projecten op deze maatregel, goed voor 502.684 euro 
overheidssteun. Deze projecten dragen bij tot een secundair focusgebied ‘het verbeteren van het 
concurrentievermogen van de primaire producenten door hen beter te integreren in de 
agrovoedselketen met behulp van kwaliteitsregelingen, het toevoegen van waarde aan 
landbouwproducten, het bevorderen van landbouwafzet op plaatselijke markten en korte 
toeleveringsketens, producentengroeperingen en -organisaties en brancheorganisaties (260.684 
euro), het bevorderen van een efficiënter energiegebruik in de landbouw- en de 
voedselverwerkingssector;  (60.684 euro), het faciliteren van de levering en het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen, van bijproducten, en afvalmateriaal en van residuen en 
andere non-food-grondstoffen ten bate van de bio-economie; (200.000 euro),  het verminderen 
van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak door de landbouw; (200.000 euro) en het 
faciliteren van diversificatie, creatie en ontwikkeling van kleine ondernemingen, alsook van 
werkgelegenheid; (42.000 euro). Zoals hierboven gesteld toont de evaluatie ook aan dat 
meerdere projecten gericht zijn op milieubeheer en prestaties.  

 

2.4.2 Studie Departement Landbouw en Visserij 

 

Een studie uit 2010 deed onderzoek naar de innovatie-instrumenten in de land- en tuinbouwsector 
(Vuylsteke en Van Gijseghem, 2010).  
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In deze studie werd het volgende gesteld: 

“Over reguliere VLIF-steun voor investeringen op land- en tuinbouwbedrijven: “Deze maatregel werkt 
met een positieve lijst van steunbare investeringen, waardoor voornamelijk adoptie (innovatie op 
niveau van het individuele bedrijf) ondersteund wordt. Voor innoverende bedrijven die technologische 
innovaties zelf willen ontwikkelen zijn er binnen deze maatregel geen mogelijkheden.” 

In de conclusies wordt gesteld:  

“Daarnaast zijn er ook werkpunten op het niveau van de individuele instrumenten. Zo ontbreken met 
name instrumenten die zich richten op het systeem zelf (in plaats van de verschillende onderdelen) en op 
de interactie tussen de verschillende onderdelen, zijn er weinig tot geen instrumenten beschikbaar om 
bedrijven te ondersteunen die volledig nieuwe innovaties willen ontwikkelen.” 

Er werd in 2015 gevolg gegeven aan deze analyse en een nieuwe VLIF-maatregel werd toen uitgerold.  

 

2.4.3 Voorbeelden uit het buitenland 

 

Binnen de Europese maatregel 4.1. Investeringssteun op land- en tuinbouwbedrijven is er geen specifieke 
focus op innovatie. Het is een Vlaamse keuze om een afzonderlijke submaatregel rond innovatie op te 
nemen binnen 4.1. Het vermoeden is dat Vlaanderen vrij uniek is met deze keuze om specifiek in te 
zetten op innovatie, maar er werd geen literatuurstudie uitgevoerd om dit te bevestigen. 

In Nederland bestaat buiten het GLB de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten in het kader van het 
topsectorenbeleid waar de Agrofood er ook één van is. Binnen deze maatregel is er eveneens steun voor 
innovatieve investeringen op land- en tuinbouwbedrijven. Toen in 2015 de maatregel VLIF-projectsteun 
innovatie verder uitgewerkt werd de Nederlandse manier van werken bestudeerd en werden best 
practices aangaande het aanvraagformulier en de selectieprocedure hiervan overgenomen. 

3 CONCLUSIE 

VLIF-projectsteun innovatie is een jonge maatregel die een unieke plaats inneemt in de innovatiespiraal. 
Land- en tuinbouwbedrijven hebben geen toegang tot de innovatie-instrumenten van VLAIO. Zonder dit 
instrument zou wat investeringen betreft enkel adoptie ondersteund worden wat toch als een grote 
beperking bestempeld kan worden. 

De specifieke aandacht met een aparte maatregel voor innovatie binnen het Europese kader van 
investeringssteun is waarschijnlijk uniek. In Nederland bestaan de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten ook 
binnen de topsector van de agrofood. Deze maatregel werd als inspiratie gebruikt bij het uitwerken van 
de maatregel in 2015. 

Indien er bespaard wordt aan de uitgavenzijde zal het VLIF zijn rol als toekomstgericht 
ondernemingsfonds en specifiek de vraag van de Vlaamse regering om in voldoende mate ‘pure 



innovatie’ te ondersteunen met het VLIF niet waargemaakt kunnen worden. Het Vlaams regeerakkoord 
stelt bovendien dat 10% van de VLIF middelen naar deze ‘pure’ innovatie moeten gaan. 

De analyse die gebeurde in 2018 in kader van het uitgebreide PDPO-jaarverslag heeft aangetoond dat de 
maatregel VLIF-projectsteun innovatie belangrijk is in de innovatiespiraal om innovaties die de 
duurzaamheid van land- en tuinbouwbedrijven verhogen versneld door te voeren.  Het proces verloopt 
bovendien via een performante en papierloze procesflow. Het bestaande uitgebreid Europees kader, 
inclusief strikte evaluatievoorwaarden en inherente periodieke heroverweging, maakt een diepgaande 
spending review voor deze maatregel minder relevant. 

Als we rekening houden met de raming van het Vlaams budget voor deze maatregel voor 2021 van 1 
764 000 euro dan betekent een besparing: 

- van 5% een reducering van het Vlaams budget met 88 200 euro; 

- van 15% een reducering van het Vlaams budget met 264 600 euro. 

Deze bedragen moeten evenwel verdubbeld worden om het totaal effect op de maatregel te kennen 
gezien de Europese cofinanciering van 50%. 

Een besparing op deze maatregel kan drie vormen aannemen: 

1) Lager steunpercentage 

Het steunpercentage bedraagt slechts 40%, terwijl voor productieve investeringen, ongeacht de 
link met innovatie subsidie, tot maximaal 90% toegelaten is vanuit de Europese regelgeving voor 
diverse investeringen. 

Voortbouwende op de theorie van additionaliteit van de steun zoals opgenomen in de fiche 
voor productieve investeringen kan gesteld worden dat subsidiepercentages lager dan 40% 
onvoldoende trigger of stimulus zullen geven om innovaties op het bedrijf door te voeren, zullen 
deze pas veel later in de tijd gebeuren of minder performant uitgevoerd worden. 

 

2) Het selectiekader verstrengen zodat minder projecten de minimumscore halen voor selectie 

Het meest doorslaggevende selectiecriterium is de mate waarin de investeringen bijdragen tot 
een innovatieve verbetering van het productieproces of de vermarkting. De lat van innovatie ligt 
hier echter al bijzonder hoog omdat enkel innovaties op deelsectorniveau de minimumscore 
behalen. De innovatie moet met name voor het eerst toegepast worden in de desbetreffende 
deelsector in het Vlaams Gewest. 

3) De maximum subsidie per project verlagen. 

Deze maximale subsidie per project ligt niet vast in het Besluit van de Vlaamse Regering, maar 
wordt per oproep bepaald (per ministerieel besluit). In de periode 2016-2021 bedroeg dit steeds 
200.000 euro overeenkomend met een maximale subsidiabele investeringskost van 500.000 euro. 
Uiteraard putten niet alle projecten de maximale subsidie uit.  

Verlaging van de maximale subsidie per project zou voor gevolg hebben dat voor grotere 
innovatieprojecten in wezen de subsidie op het totaalproject onder de 40% zakt wat dan 
eveneens voor gevolg zal hebben dat bepaalde innovatieprojecten niet uitgevoerd zullen 
worden, pas later in de tijd of met een lager niveau van duurzaamheid. 
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4 INFORMATIEBRONNEN 

 

Titel 
Jaar van 
opmaak 

Intern (I) / 
Extern € link of invoeging 

VLIF activiteitenverslag 2019 2020 E link 

VLIF activiteitenverslag 2018 2019 E link 

VLIF activiteitenverslag 2017 2018 E link 

VLIF activiteitenverslag 2016 2017 E link 

VLIF activiteitenverslag 2015 2016 E link 

VLIF activiteitenverslag 2014 2015 E link 

PDPO jaarverslag 2019 2020 E link 

PDPO jaarverslag 2018, uitgebreide 
jaarverslag inclusief evaluatie 2019 E link 

PDPO jaarverslag 2017 2018 E link 

PDPO jaarverslag 2016 2017 E link 

PDPO jaarverslag 2014-2015 2016 

 

E 
 

link 

x post evaluatie Vlaams Programma voor 
plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO 
II) 2016 E link 

Steun aan investeringen in de landbouw: 
een Europese vergelijking 2012 

 

E 
 

link 

PDPO programmadocument 2014-2020 2020 

 

E 
 

link 

Selectiefiche projectsteun innovatie 2015 E   
x ante evaluatie van het Vlaamse 
programma voor 
plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO 
III) 2013 E link 

Innovatiebeleid en ‐instrumenten voor 
de Vlaamse land ‐ en tuinbouw 2010 I link 
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1 BASISINFORMATIE OVER DE SUBSIDIE 

1.1 CONTEXT 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU bestaat uit twee pijlers:  

- pijler 1 omvat rechtstreekste inkomensondersteuning en marktmaatregelen en  

- pijler 2 omvat maatregelen rond plattelandsontwikkeling. De Europese Commissie keurt het 
programma voor plattelandsontwikkeling van elke lidstaat (of regio) goed. Binnen het huidige, 
derde, Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III, 2014 - 2020) kan een jonge 
landbouwer subsidies ontvangen bij het overnemen van een land- en tuinbouwbedrijf. De 
maatregel pas binnen: 

o Prioriteit 2: het versterken van de levensvatbaarheid van het landbouwbedrijf en het 
concurrentievermogen van alle landbouwtypen in alle regio's en het bevorderen van 
innovatieve landbouwtechnologieën en het duurzaam bosbeheer, met bijzondere aandacht 
voor: 

 Focusgebied 2b: het faciliteren van de instap van goedgeschoolde landbouwers in 
de landbouwsector, en in het bijzonder van de generatiewissel 

 

1.2 DOELSTELLING 

Overname/opstart van (laatste vanaf nieuwe GLB) een landbouwbedrijf is zeer kapitaalintensief en 
houdt gezien de fluctuerende prijzen, eveneens een belangrijk risico in. De eerste vijf jaar is van groot 
belang voor de levensvatbaarheid van een landbouwbedrijf op de lange termijn. Met deze interventie 
worden pré-landbouwers ondersteund die jonger dan 40 jaar (41 jaar in nieuwe GLB) zijn op moment 
van aanvraag en die een bestaand landbouwbedrijf volledig overnemen, bedrijfsleider worden in een 
bestaand bedrijf of een nieuwe landbouwbedrijf opstarten (laatste pas met nieuwe GLB vanaf 2023).      

Het inzetten op de instroom van landbouwers en generatiewissel in de land- en tuinbouwsector speelt 
een belangrijke rol in de toekomstgerichte verduurzaming van de landbouwsector. Een voldoende 
kritische massa aan lokale landbouwproductie is niet alleen van strategisch belang voor het sociaal 
kapitaal van de landbouw (en het platteland), de economische ontwikkeling van de agrovoedingssector, 
en op langere termijn voor de voedselproductie, maar biedt ook op vlak van milieu, klimaat en 
dierenwelzijn heel wat voordelen.       



2 EVALUATIE 

2.1 EVALUATIEMETHODOLOGIE 

Het is belangrijk zich te realiseren dat de hier voorliggende evaluatie zich kan beroepen op een 
bestaande uitgebreide beoordelingscontext. Deze maatregel maakt immers deel uit van het Vlaams 
programma voor plattelandsontwikkeling en is dan ook onderhevig aan heel het evaluatiekader dat 
vanuit de Europese Commissie opgelegd wordt. Dit uitgebreid evaluatiekader komt in essentie overeen 
met de beschreven onderzoeksmethodiek “O.11 Lerend evalueren” in de toolbox-beleidsevaluaties van de 
Nederlandse overheid1, maar het gaat nog ruimer dan dat. Het evaluatiekader omvat immers een 
uitgebreide lijst van monitoringsverplichtingen en evaluatievragen, waarvoor vaak nog één of meerdere 
andere onderzoeksmethoden uit de toolbox-beleidsevaluaties gebruikt worden. 

Wat volgt is dan ook gedeeltelijk een samenvatting van reeds uitgevoerde evaluaties, die elk hun eigen 
evaluatiemethodologie volgden. Vanwege de reeds beschikbare evaluaties, vaak uitgevoerd door 
externe evaluatoren, het korte tijdsbestek en de beperkt mogelijke middeleninzet, is er voor gekozen om 
in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging geen bijkomende externe evaluatie te laten 
uitvoeren. Wel worden zoveel mogelijk de meest recente data waarover het Departement Landbouw en 
Visserij beschikt, opgenomen. 

De opmaak van het programmadocument voor het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 
volgt een specifiek verloop dat efficiënte en effectieve maatregelen moet garanderen, inspeelt op de 
noden en er voor moet zorgen dat de risico’s voor de Europese Fondsen en daaraan gekoppeld de 
nationale (regionale) financiering zo minimaal mogelijk zijn:  

OPMERKING: Er zijn meerdere fiches die een maatregel beschrijven die deel uitmaakt van het PDPO (AMKM, VLIF). De 
overkoepelende of meer algemene aspecten van het PDPO zullen in een algemene nota (nog in opmaak) opgenomen worden. Zo 
zullen het hieronder beschreven programmaverloop en het deel over de opvolging nog verplaatst worden naar deze algemene 
nota. 

Programmaverloop: Het programma voor plattelandsontwikkeling kent een periodieke verloop. 
Een programmaperiode duurt in theorie zeven jaar en elk programma vindt doorgaans zijn 
basis in het vorige programma, al kan de set van maatregelen opgenomen in het programma 
wijzigen of kunnen maatregelen al dan niet sterk bijgestuurd worden. Voorafgaand, tijdens en 
na elke programmaperiode gebeuren uitgebreide evaluaties die telkens dienen als bijsturing of 
input voor het lopende of volgende programma. Schematisch wordt deze lerende evaluatie 
weergegeven in Figuur 1. 

                                              
1 Onderzoeksmethoden | Toolbox Beleidsevaluaties 
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Figuur 1: De rol van de evaluaties in het PDPO (Bron: ENRD website2 ). 

Een stakeholdersbevraging, SWOT en nodenanalyse gaan de opmaak van het programma vooraf 
en duiden aan waar maatregelen nodig zijn. Het uitstippelen van een interventielogica moet de 
efficiënte en effectieve uitwerking van maatregelen die die noden lenigen bewaken. Daarbij 
gebeurt enerzijds een afweging tussen de verschillende mogelijkheden en ter beschikking zijnde 
instrumenten en anderzijds wordt een coherent geheel van maatregelen nagestreefd, die elkaar 
waar mogelijk versterken. Tevens moeten streefwaarden opgesteld worden. Ook de 
controleerbaarheid van de maatregelen wordt nagegaan.  

Externe evaluatie garandeert mee de kwaliteit. Subsidiebedragen worden gecertificeerd door een 
onafhankelijke certificeerder. Een externe evaluator voert een ex ante evaluatie uit en doet 
aanbevelingen voor aanpassingen. De ex ante evaluatie van de milieu-impact van het programma 
gebeurt door een plan-MER. Figuur 2 illustreert de verweven en iteratieve verhouding tussen de 
programmaopmaak en de ex ante evaluatie en milieueffectrapportage (SEA: Strategic Environmental 
Assessment).  

                                              
2 The role of monitoring and evaluation in the policy cycle | The European Network for Rural Development (ENRD) (europa.eu). 



 

Figuur 2: Iteratief proces tussen ex ante evaluatie en de opmaak van het PDPO-programma. 

 

Pas na deze evaluatie en goedkeuring door de Vlaamse Regering vertrekt het 
programmadocument naar de Europese Commissie ter goedkeuring. Na deze goedkeuring begint 
het programma te lopen, maar ook tijdens de programmaperiode gebeurt er jaarlijkse 
rapportering aan Europa en worden tussentijdse evaluaties uitgevoerd. Europa bepaalt 
hiervoor een aantal output- en targetindicatoren waarmee in het jaarverslag de voortgang en 
de evolutie t.o.v. de streefdoelen geduid worden. Ook zijn er door Europa impactindicatoren en 
evaluatievragen vastgelegd die de impact van het programma en de bijdrage aan de 
beleidsdoelstellingen uitdrukken, zowel op socio-economisch, als op milieu- en sectorgebied. 
Bijsturingen worden gedaan waar nodig. Zowel interne als externe audits op de uitvoering zijn 
mogelijk.  

Na afloop van de periode gebeurt een ex post evaluatie door een externe evaluator.  

Alle monitorings- en evaluatiemomenten worden uitgebreid beschreven en ondersteund vanuit 
Europa. Handboeken en beste praktijken in verband met de evaluaties worden verzorgd door 
de Europese Evaluatie Helpdesk (https://enrd.ec.europa.eu/evaluation_en). 

De tijdslijn in Figuur 3 vat samen op welk moment in het huidige programma welke evaluatie 
of monitoringsactiviteit gebeurde.  
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Figuur 3: Stappen in het monitorings- en evaluatiekader van het GLB 2014-2020 (AIR: Annual Implementation report of  
Jaarverslag PDPO) (Bron: DG Agri, 20153). 

 

Opvolging: De uitvoering van PDPO III wordt nauwgezet opgevolgd door verschillende 
organen. Alle GLB-maatregelen worden uitbetaald door het Vlaams Betaalorgaan, dat 
ressorteert onder het Departement Landbouw en Visserij. De uitgaven ondergaan een 
auditonderzoek door een externe certificerende instantie en door de auditdiensten van de 
Europese Commissie. Het Toezichtscomité volgt de voortgang van het PDPO III op: hierin zijn 
alle ministers van de Vlaamse Regering vertegenwoordigd, alsook de belangrijkste stakeholders 
en de betrokken administraties. Op regelmatige tijdstippen komt het Uitvoeringscomité PDPO III 
samen. Hierin zetelen de beheerautoriteit (Coördinerende Cel Europees Plattelandsbeleid of 
CCEP), alle betrokken beheersdiensten (zowel binnen het Departement landbouw en Visserij als 
VLM en ANB), het Betaalorgaan, de interne audit en het Vlaams Ruraal Netwerk. Op dergelijke 
vergaderingen komen o.a. volgende punten aan bod: de financiële voortgang van PDPO III, 
terugkoppeling vanuit Europese fora, werkzaamheden vanuit het betaalorgaan en interne 
audit, monitoring en evaluatie, de activiteiten van het Vlaams Ruraal netwerk,… 

Ook bij de uitwerking van de in deze fiche voorliggende maatregel uit PDPO III werd gesteund op 
voorgaande ervaringen, met name deze uit PDPO II. Bij de bespreking van deze maatregel is de ex post 
evaluatie van PDPO II dan ook een belangrijke referentie, net als de ex ante evaluatie van PDPO III. 

                                              
3 Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission. (2015) Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the 
Common Agricultural Policy 2014-2020  



Concreet gaan de nu volgende punten verder in op: 

- Het subsidieproces:  

o Welke stappen worden doorlopen om tot een uitbetaling van de subsidie voor de 
maatregem van het Departement Landbouw en Visserij te komen? 

o In hoeverre is administratieve vereenvoudiging doorgevoerd en het proces 
geïnformatiseerd? 

o Hoeveel VTE zijn nodig voor de eigenlijke uitvoering van deze subsidiemaatregel? 

- Het Vlaams budget: welk Vlaams budget is tijdens de huidige legislatuur al gespendeerd aan 
deze subsidiemaatregel (2019, 2020 en 2021)? 

- De uitvoeringscijfers/prestaties (2019, 2020 en 2021): 

- Effecten: Wat zijn de voornaamste bevindingen van bestaande rapporten of evaluaties? 

- Buurlanden: Hoe ingezet op overnamesteun in onze buurlanden? 

Voor wat betreft de informatie (voornamelijk uit bestaande rapporten) die in de voorliggende 
evaluatiefiche is opgenomen, berust de dataverzameling in grote mate op de analyse van administratieve 
data, enquêtes, analyse van beleidsdocumenten en literatuuronderzoek. De onderzoeksmethode is bij de 
opvolging van het PDPO in de kern een van monitoring, daarnaast worden effecten nagegaan via 
doorrekeningen op basis van kengetallen. In deze fiche wordt niet ingegaan op de monitoring als 
dusdanig in het kader van Europese rapportering aangezien de resultaten op het gebied van 
streefindicatoren daar geaggregeerd worden over verschillende maatregelen heen, wat het minder 
nuttig maakt om die gegevens hier op te nemen waar het specifiek over de maatregel gaat. 

Het moge duidelijk zijn dat de genoemde rapporten elk hun eigen methodologie volgden en zich ook 
beroepen op bv. op documenten- en literatuuronderzoek en bredere geaggregeerde data. 

Opmerkingen: In het kader van PDPO III zijn er, naast de genoemde documenten, nog heel wat 
documenten ter beschikking bv. financieringsplan, indicatorenplan,... Deze zijn terug te vinden op de 
website van het Departement Landbouw en Visserij: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/publicaties.  

 

2.2 SUBSIDIEPROCES 

 

Deze subsidie moet, zoals eerder aangehaald, gezien worden binnen de bredere context van het 
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het programma voor plattelandsontwikkeling wordt 
gedeeltelijk gefinancierd met Europese middelen. Deze cofinanciering vanuit Europa betekent dat 
doorheen het proces rekening gehouden moet worden met de Europese vereisten, zowel wat betreft 
aanvraagprocedures als controles, berekeningen en betalingen. Het proces zelf verloopt volgens een 
duidelijk uitgetekende en gestroomlijnde subsidieflow. 
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2.2.1 Processtappen van aanvraag tot betaling 

 

De regelgevingsbasis voor deze subsidie wordt gevormd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 
19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw met 
toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020.  

De regelgevingsbasis voor deze subsidie wordt gevormd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 
19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw met 
toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020.  

Het proces bestaat uit volgende stappen: 

1. Om steun te kunnen krijgen voor deze maatregelen doet de starter een steunaanvraag via het  
e-loket (www.landbouwvlaanderen.be), via de tegel (vergelijkbaar met een app) “VLIF 
overnamesteun”. In deze aanvraag wordt aangegeven welk landbouwbedrijf geheel of 
gedeeltelijk overgenomen wordt en worden ook specificaties over de aard van de ovename 
doorgegeven die gebruikt worden in het selectieproces. 

2. Binnen de 10 dagen na elke blokperiodes volgt een selectie van vooraf bepaalde selectiecriteria 
met name de fractie van het bedrijf dat overgenomen word en de mate dat er sprake is van een 
generatiewissel.  

3. Na het selectiebericht kan de aanvrager beginnen aan de formaliteiten die horen bij een 
overnameproces zoals het aanvragen van een landbouwernummer. 

4. De landbouwer dient ten laatste 3 jaar na het einde van blokperiode waarin de aanvraag 
ingediend werd een betalingsaanvraag in via het e-loket. Hierin worden zowel bewijsstukken 
voor de toegangs- en verbintenisvoorwaarden opgeladen als verklaringen opgeladen.  

5. De administratie doet een administratieve controle van de subsidievoorwaarden. Tijdens deze 
administratieve controle vindt ook altijd een plaatsbezoek (in situ bezoek) plaats. 

6. De administratie voert op basis van een risicoanalyse en steekproef controles ter plaatse uit. Deze 
bijkomende controle gebeurt in minimaal 5% van de investeringen in de zoekperiode. Bij deze 
controle worden bepaalde controlepunten diepgaander onderzocht dan bij administratieve 
controle mogelijk is. 

7. Op basis van de steunaanvraag waarop de selectie gebeurd is en de gerealiseerde overname die 
administratief en eventueel ook via controle ter plaatste gecontroleerd werd wordt het 
steunbedrag automatisch berekend op basis van de bedrijfsgrootte van het overgenomen bedrijf 
(of deel ervan). 

8. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de financiële toepassing waar de juiste budgetten 
(Vlaams en Europees) voor de uitbetaling gekoppeld worden. 

9. Hieruit volgt een betaalopdracht aan het Vlaams betaalorgaan waar de Europese budgetten 
ondergebracht werden. Het Vlaamse deel nodig voor de uitbetaling wordt doorgestort naar het 
betaalorgaan. 

10. De effectieve betaling aan de begunstigde gebeurt door het betaalorgaan. 

 



2.2.2 Geïnformatiseerd proces 

Het proces verloopt volledig papierloos. De aanvragen worden ingediend via e-loket.  

Het selectieproces vraagt nog een beperkte manuele tussenkomst, maar werkt zonder 
beoordelingscommissie daar interpretatie voor de selectiecriteria niet nodig is. Via de betalingsaanvraag 
die eveneens volledig elektronisch verloopt moet de landbouwer een hele reeks bewijsstukken opladen 
die vervolgens administratief gecontroleerd worden. Op dit vlak is er nog een verbetering mogelijk, met 
name meer gebruik maken van andere gegevens uit andere overheidsdatabanken en gegevens reeds 
binnen departement beschikbaar (bv. betreffende omgevingsvergunning). Dit wordt echter aangepakt 
vanaf 2023 met de ingang van het nieuwe GLB. Het aantal voorwaarden tot VLIF-steun worden dan 
afgebouwd en inhoudelijk hervormd. Tegelijk wordt ingezet op het maximaal bekomen van data via 
andere bronnen (bedrijfsgegevens en gegevens aangaande de bedrijfsleiders) voor het automatisch 
controleren van de toegangsvoorwaarden.  

Bij administratieve controle worden de toegangsvoorwaarden (bv. geldige vergunning ) gecontroleerd 
net als verbintenisvoorwaarden zoals het hebben van voldoende nutriëntenemissierechten (NER’s). Op 
dit ogenblik is dit nog sterk een manueel werk voor de administratieve controleur. In het nieuwe GLB 
zullen zoals boven gesteld de toegangs- en verbintenisvoorwaarden echter sterk vereenvoudigd worden 
met maximaal gebruik van data die via andere wegen buiten de steunaanvraag en betalingsaanvraag 
bekomen kan worden. 

 

2.2.3 Procesuitvoering: VTE 

Bij de procesuitvoering van de subsidiemaatregel VLIF overnamesteun zijn binnen het Departement 
Landbouw Visserij 3,5 VTE direct betrokken.  

 

2.3 BUDGET (2019 – 2021) 

Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling wordt gedeeltelijk gefinancierd met Europees 
landbouwbudget. Tegenover het gebruik van deze Europese middelen moet de lidstaat ook een eigen 
financieel engagement stellen. In concreto betekent dat dat naast elke euro uit het voorziene Europese 
pijler 2-budget, ook een euro uit het Vlaams budget gelegd moet worden. Deze cofinanciering van 50% 
impliceert dat een besparing op Vlaamse middelen ook een aanzienlijk effect zou hebben op de Europese 
middelen waarop beroep kan worden gedaan: een vermindering op Vlaamse middelen weegt op die 
manier dubbel zo zwaar door op het totale beschikbare budget.  
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Tabel 1 Overzicht van uitgaven zowel wat de vastleggingen betreft: vastleggingskrediet (VAK) en hetgeen uitbetaald werd: 
vereffeningskrediet (VEK) 

2019 uitgevoerd in decreet 2020 uitgevoerd nog niet 
officieel 

2021 begrotingsopmaak 

VAK VEK VAK VEK VAK VEK 

790 000 1 669 500 3 570 000 2 966 500 

 

3 000 000 

 
3 000 000 

 

2.4 SAMENVATTING RESULTATEN BESTAANDE EVALUATIES 

2.4.1 Ex post evaluatie PDPO II, eindrapport 

 

In de ex-post evaluatie werd berekend dat omwille van overnamesteun het behoud van 1464 bestaande 
landbouwbedrijven en bijhorende tewerkstelling kon gegarandeerd worden. 

 

2.4.2 Ex ante evaluatie PDPO III, eindrapport 

Niet enkel de ex-post evaluatie is een Europese verplichting. Ook de opmaak van een nieuwe 
programmaperiode wordt onderworpen aan een externe evaluatie. Hieronder worden de relevante 
zaken vermeld ofwel generiek over het volledige programma waar de maatregel overnamesteun jonge 
landbouwers een onderdeel van is ofwel specifiek voor de maatregel. Enkel de relevante zaken met 
betrekking tot de maatregel worden vermeld. 

2.4.2.1.1 Interne coherentie 

 

PDPOIII zou meer kunnen inzetten op verjonging via:  

o Vestigingssteun voor niet-overnemers => dit wordt overwogen door de programmamaker, maar 
allicht zonder leeftijdsgrens. In praktijk zullen echter toch vooral de “jonge” landbouwers 
aangesproken worden.  

Antwoord administratie: Het was oorspronkelijk de bedoeling om ook opstart van de bedrijven 
mogelijk te maken binnen de maatregel ‘ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven’ Dit bleek 
echter niet compatibel met de Europese verordening. 

o Voordeligere investeringssteun voor jonge landbouwers=> ook dit wordt overwogen door de 
programmamaker.  

Antwoord administratie: in het selectieproces maken de investeringen aangevraagd door jonge 
landbouwers meer kans om geselecteerd te worden. Met de programmawijziging in 2021 werd 
eveneens ook een hoger subsidiepercentage voorzien voor de meest duurzame investeringen. 



o Meer begeleiding tijdens het overnameproces  

Antwoord administratie: jonge landbouwers kunnen bij KRATOS advies vragen voor de opmaak van 
een bedrijfsplan, in nieuwe GLB worden echter meer uitgebreide adviesmogelijkheden voorzien
  

o Managementtrainingen  

Antwoord administratie: voorzien bij naschoolse vorming en specifiek advies op bedrijfsmaat blijft 
behouden in nieuwe GLB 

o Uitgebreidere begeleiding bij het opstellen van een businessplan 

Antwoord administratie: is momenteel mogelijk binnen KRATOS (module 1: ondernemingsplan) en  
wordt versterkt in nieuwe GLB 

 

2.4.3 PDPO III jaarverslag 2018 

 

In de huidige programmaperiode werd de verplichte mid-term evaluatie vervangen door een ‘uitgebreid 
jaarverslag’ in het midden van de programmaperiode. In dit uitgebreide jaarverslag worden ook de 
Europees verplichte evaluatievragen beantwoord op basis van de zogenaamde ‘on going evaluation’, 
evaluatieonderzoeken die uitgevoerd werden in de periode van uitvoering van het programma. De 
beantwoording van de vragen werd in 2019 uitgevoerd door de dienst kennis van het departement 
Landbouw en Visserij. De specifieke antwoorden op de evaluatievragen vanuit de maatregel 
overnamesteun voor jonge landbouwers wordt hieronder weergegeven. . Voor de duidelijkheid naar de 
lezers toe werden enkele aanpassingen gedaan (bijvoorbeeld verwijzing naar andere maatregelen die 
niet ter zake doen werd verwijderd) zonder de inhoud te wijzigen. 

2.4.3.1.1 CEQ 5 – GENERATIEWISSEL 

Verschillende maatregelen zetten in op het ondersteunen van jonge landbouwer waaronder ook de 
overnamesteun voor jonge landbouwers.  

Bij het antwoord op deze vraag werd verder verwezen naar de externe studie die hieronder in 2.4.4 
wordt besproken. 

 

2.4.3.1.2 CEQ 22 – WERKZAAMHEID 

 

Het PDPO is niet direct gericht op het verhogen van het percentage werkenden. Indirect dragen wel een 
aantal maatregelen bij tot tewerkstelling, al is het netto-effect van PDPO moeilijk te kwantificeren. 

De invloed van PDPO III op de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen is niet kwantificeerbaar. Toch zijn er 
aanwijzingen voor een effect van PDPO III op werkgelegenheid. 
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4,56% van de Vlaamse landbouwbedrijven ontving in 2014-2018 vestigingssteun. Met de vestigingssteun 
wordt de generatiewissel ondersteund, waardoor mogelijk ook de werkgelegenheidsgraad wordt 
bevorderd. 

 

2.4.4 Externe studies/ audits / rapporten 

2.4.4.1 Economische impact van PDPOIII 

In 2017 werd een externe studie uitgevoerd naar de economische impact van PDPO III. 

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/studies/beleid/berekening-economische-
impact-pdpo-iii-2017 

 

In deze studie werden zowel investeringssteun als overnamesteun geanalyseerd en wordt ook 
beschreven in de fiche VLIF-investeringssteun.  

2.4.4.1.1 Methode 

Het effect van de investeringssteun op de economische parameters werd gemeten via een fixed effect 
dynamische panel regressie. Deze valt onder de Toolbox O.13 Regressies.  

Panel gegevens wil zeggen dat er verschillende bedrijven geobserveerd zijn (cross sectie) gedurende 
verschillende opeenvolgende punten in de tijd (tijdsreeks). Het voordeel van panel data is dus dat zowel 
de variatie tussen bedrijven als variatie op een specifiek bedrijf doorheen de tijd kan gebruikt worden 
om een fenomeen te beschrijven. 

De panel gegevens worden gebruikt om een panel regressie uit te voeren. Het verschil met een gewone 
regressie is dat er tijdseffecten en bedrijfseffecten kunnen toegevoegd worden. Een tijdseffect beschrijft 
een effect dat homogeen is over alle bedrijven maar heterogeen tussen verschillende punten in de tijd. 
Een voorbeeld van een tijdseffect is de impact van algemene economische of klimatologische 
omstandigheden. Het model houdt daardoor rekening met het feit dat er slechte en goede jaren zijn die 
het economisch resultaat van alle bedrijven beïnvloeden. 

Een bedrijfseffect is homogeen over de tijd maar heterogeen over verschillende bedrijven. 
Bedrijfseffecten kunnen de verschillen in ondernemerscapaciteiten of andere bedrijfskarakteristieken zijn. 
Er kunnen dus goede en slechte bedrijven zijn die sowieso jaar na jaar een stijgend of dalend 
economisch resultaat halen.  

Verder is er gekozen om het model dynamisch te maken. Dynamisch wil zeggen dat observaties van de 
afhankelijke variabele van voorgaande tijdsperiodes gebruikt worden als onafhankelijke variabelen zoals 
dat heel gebruikelijk is in tijdreeksanalyse. Er wordt dus veronderstelt dat de afhankelijke variabele 
voor een deel verklaard wordt door zijn waarde in de vorige periode. Op die manier kan een model de 
inertie (path-dependency) van de economische structuur beschrijven.  
 

De volgende dataverzamelingsmethoden werden gebruikt: 

1) D1. Analyse van administratieve data 



Verzamelen van de gegevens over doel en bedrag van de investeringssteun 

2) D3. Analyse uit geaggregeerde statistische data en data uit beleidsmonitoren (openbaar) 

- Vergelijken van de cijfers uit geharmoniseerde boekhoudingen. Het FADN is de enige bron van micro-
economische gegevens op basis van geharmoniseerde boekhoudprincipes van landbouwbedrijven opbv 
Europese regels. Het berust op nationale enquêtes en er worden representatieve gegevens verkregen op 
de volgende drie gebieden: regio, economische omvang en productierichting.  

 

2.4.4.1.2 Resultaten 

Vanuit de regressie 

De overnamesteun (2B) brengt een daling van de kosten teweeg, dit resulteert in een positieve bruto 
toegevoegde waarde. Alhoewel op de output en arbeid geen significant effect werd vastgesteld, daalt 
toch de totale output per VAK.  

De evaluatoren merken op dat de door Europese Unie vereiste indicator output per VAK 
(arbeidsproductiviteit) voor Vlaanderen geen zinvolle indicator is. Duidelijk is dat overnamesteun de 
kosten laat dalen en ook een positief effect heeft op bruto toegevoegde waarde. Ze stellen vast dat 
overnamesteun niet louter gericht is op het verhogen van output per VAK. Om concurrentieel te blijven 
en de zware milieunormen te halen in Vlaanderen, gaan investeringen en overnames vaak gepaard met 
een productieverhoging. In Vlaanderen waar de landbouw sterk onder druk staat, is het behoud van 
tewerkstelling en het voldoen aan milieuwetgeving minstens zo belangrijk. In die zin is de bruto 
toegevoegde waarde, de resultante van output en kosten, een meer relevante indicator. Daaruit blijkt 
dat overnamesteun een positief effect heeft. 

 

2.4.4.2 Onderzoek Surefarm-project 

Het Europese Sure Farm project evalueerde overnamesteun via Pijler 2 als voldoende doelmatig. Er 
wordt wel benadrukt dat dit niet de enige manier mag zijn om jonge mensen aan te moedigen om een 
landbouwbedrijf over te nemen of op te starten. Zo moet er gewerkt worden aan de algemene 
aantrekkelijkheid van het beroep waaronder ook het imago van de land- en tuinbouwsector. Minstens 
even belangrijk dan overnamesteun is eveneens een gedegen opleiding voor de jonge landbouwers en 
ook voldoende aandacht voor de begeleiding van het overnameproces. Er wordt eveneens gesteld om 
beleidsmatig niet te focussen op het aantal overnames, maar op de kwaliteit van de overnames. 
Antwoord administratie: De subsidie voor opleiding van jonge landbouwers en de begeleiding van het 
overnameproces zal versterkt worden in het nieuwe GLB.  In nieuwe GLB zal er daarnaast bijkomende 
aandacht zijn voor een kwaliteitsvol overname- of opstartplan. 

 

2.4.5 Voorbeelden uit het buitenland 

 

In 2012 werd een studie uitgevoerd om zowel VLIF-investeringssteun als VLIF-overnamesteun in 
Vlaanderen te vergelijken met het buitenland. 
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https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/studies/beleid/steun-aan-investeringen-de-
landbouw-een-europese 

Hierin werd gesteld dat Vlaanderen een uitzondering is inzake het niet toepassen van verhoogde 
subsidiepercentages voor jonge landbouwers na vestiging. Enkel Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg 
kennen het maximaal toegelaten bedrag van 70.000 euro aan vestigingssteun toe.  

3 CONCLUSIE 

Extern evaluatieonderzoek heeft aangetoond dat overnamesteun belangrijk is voor de verhoging van de 
economisch duurzaamheid van land- en tuinbouwbedrijven. Ook het Europese SureFarm project erkent 
het belang van de maatregel in het kader van de generatiewisseling in de landbouw. Wat naar boven 
kwam in een stakeholderbevraging in kader van het Europese Sure Farm project is de complexe VLIF-
regelgeving op het vlak van de toegangs- en verbintenisvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn  
onvoldoende afgesteld op de haalbaarheid voor een brede waaier aan mogelijke verdienmodellen. Met 
het nieuwe GLB wordt de maatregel hervormd zodat deze zwakke punten aangepakt worden conform 
het Vlaams regeerakkoord dat stelt dat VLIF nog meer een toekomstgericht ondernemingsfonds moet 
worden. 

Wat de vergelijking met Nederland betreft kan gesteld worden dat Nederland een uitzondering vormt. 
Tot en met PDPO III werd in Nederland de maatregel niet geactiveerd. Nederland heeft daarentegen 
gekozen om via investeringssteun een hoger subsidiepercentage tot te kennen voor jonge landbouwers 
en ook afhankelijk van de provincie met investeringssteun ook op andere manieren bijkomen in te 
zetten op jongen landbouwers. Nederland heeft in maart 2021 contact opgenomen met Vlaanderen om 
te onderzoeken om in het nieuwe GLB de maatregel toch te activeren. In de andere Europese landen die 
vergeleken werden in de studie van 2012 was zowel de hoogte van de steun als de procedure 
vergelijkbaar met andere landen.   

Zoals reeds aangegeven kan voornamelijk vereenvoudigd worden op de toegangs- en 
verbintenisvoorwaarden. Dit wordt aangepakt met het nieuwe GLB in 2023. De beperkte set toegangs- 
en verbintenisvoorwaarden zal dan ook maximaal geautomatiseerd worden met bijzonder aandacht 
voor het only once principe naar de aanvragers toe. 

Indien er bespaard wordt aan de uitgavenzijde zal het VLIF zijn rol als toekomstgericht 
ondernemingsfonds zoals gevraagd wordt door de Vlaamse Regering in Vlaams regeerakkoord niet 
kunnen waarmaken. Het is van strategisch belang dat het aantal land- en tuinbouwers in Vlaanderen 
niet onder een kritische grens valt zodat de bevoorrading van voldoende kwaliteitsvol en duurzaam 
voedsel vanuit Vlaanderen verzekerd blijft. Dit is eveneens belangrijk voor de rol die land- en 
tuinbouwer hebben in de sociale cohesie op het platteland en de bijdrage aan het beheer van de open 
ruimte. Jonge landbouwers hebben eveneens een positief effect op de verduurzaming van de land- en 
tuinbouwsector. Jonge mensen brengen immers nieuwe ideeën binnen in het bedrijf. Na overname door 
een jonge landbouwer vindt dan ook vaak in de jaren daarna nieuwe investeringen plaats die de 
bedrijfsvoering verduurzamen, zeker ook op ecologisch vlak. Soms gaat een overname eveneens gepaard 
met een veranderend verdienmodel en wordt aan landbouwverbreding gedaan  



Indien bespaard wordt aan uitgavenzijde zal het Vlaams Regeerakkoord niet kunnen uitgevoerd 
worden, want dit stelt dat steun voor jonge landbouwers via deze maatregel maximaal moet zijn. 

De ex post evaluatie van PDPO II en ex ante evaluatie van PDPO III tonen aan dat de hier voorliggende 
maatregel van het Departement Landbouw en Visserij bijdragen tot de vooropgestelde milieu- en 
klimaatdoelstellingen en dat steun vanuit de overheid hiervoor nodig is. Ze gebeuren bovendien via een 
performante en nagenoeg papierloze procesflow. Het bestaande uitgebreid Europees kader, inclusief 
strikte evaluatievoorwaarden en inherente periodieke heroverweging, maakt een diepgaande spending 
review voor deze maatregel minder relevant. 

Als we rekening houden met de raming van het Vlaams budget voor deze maatregel voor 2021 van       
3 000 000 euro dan betekent een besparing: 

- van 5% een reducering van het Vlaams budget met 150 000 euro; 

- van 15% een reducering van het Vlaams budget met 450 000 euro. 

Deze bedragen moeten evenwel verdubbeld worden om het totaal effect op de maatregel te kennen 
gezien de Europese cofinanciering van 50%. 

Een besparing op deze maatregel kan op de volgende wijze bereikt worden: 

1. Lager forfaitair bedrag  

Op dit ogenblik wordt afhankelijk van de bedrijfsgrootte 40.000, 55.000 of 70.000 euro gegeven. 
Het gewogen gemiddelde van de uitbetaalde steun per jonge landbouwer bedraagt in 
Vlaanderen 51.000 euro. Dit is duidelijk onder het Europese maximum van 70.000 euro dat 
ongeacht bepaalde criteria aan elke jonge landbouwer toegekend mag worden. 

Door de grote kapitaalintensiviteit van hedendaagse landbouwbedrijven, vooral in dichtbevolkte 
gebieden waar ook belangrijke investeringen noodzakelijk zijn in het kader van de vermindering 
van de milieu-impact is het overnemen van een landbouwbedrijf een zeer kostelijke zaak. Als de 
Europese Commissie voor het nieuwe GLB de maximale steun van 70.000 euro naar 100.000 
opgetrokken heeft is dit op de eerste plaats met het oog op regio’s zoals Vlaanderen waar de 
kapitaalintensiviteit van de bedrijven tot de hoogste van Europa behoort. 

Een verlaging van het gewogen gemiddelde steun door lagere niveaus van forfaitair bedrag in te 
stellen zal vermoedelijk leiden tot minder bedrijfsovernames in de land- en tuinbouwsector in 
Vlaanderen. Op deze manier zal het aantal land- en tuinbouwers in Vlaanderen mogelijks onder 
een kritische grens vallen. Een andere mogelijkheid is dat nog meer landbouwbedrijven in de 
handen zullen komen van verwerkende bedrijven, toeleveranciers en retailers. Dit zal 
bijkomende druk zetten richting schaalvergroting, wat over het algemeen maatschappelijk 
specifiek voor de landbouwsector als ongewenst wordt ervaren. 

 

2. Lagere selectiekans  

Wanneer er minder budget ter beschikking is voor overnamesteun zullen minder aanvragers 
geselecteerd kunnen worden, waardoor het aantal bedrijfsovernames zal dalen met dezelfde 
gevolgen als hierboven beschreven.  
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4 INFORMATIEBRONNEN 

Titel 
Jaar van 
opmaak 

Intern (I) / 
Extern € link of invoeging 

VLIF activiteitenverslag 2019 2020 E link 

VLIF activiteitenverslag 2018 2019 E link 

VLIF activiteitenverslag 2017 2018 E link 

VLIF activiteitenverslag 2016 2017 E link 

VLIF activiteitenverslag 2015 2016 E link 

VLIF activiteitenverslag 2014 2015 E link 

PDPO jaarverslag 2019 2020 E link 

PDPO jaarverslag 2018, uitgebreide 
jaarverslag inclusief evaluatie 2019 E link 

PDPO jaarverslag 2017 2018 E link 

PDPO jaarverslag 2016 2017 E link 

PDPO jaarverslag 2014-2015 2016 

 

E 
 

link 

Ex post evaluatie Vlaams Programma voor 
plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO 
II) 2016 E link 

Steun aan investeringen in de landbouw: 
een Europese vergelijking 2012 

 

E 
 

link 

PDPO programmadocument 2014-2020 2020 

 

E 
 

link 

Selectiefiche overnamesteun 2015 E   

Berekening economische impact PDPO III  2017 E link 

Ex ante evaluatie van het Vlaamse 
programma voor plattelandsontwikkeling 
2014-2020 (PDPO III) 2013 E link 
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1 BASISINFORMATIE OVER DE SUBSIDIE 

1.1 CONTEXT 

Onder omkaderingssector wordt verstaan het geheel van bedrijven, verenigingen en instellingen 
waarvan de activiteiten bijdragen tot de ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector of tot de 
begeleiding van activiteiten op land- en tuinbouwbedrijven. Zij hebben als doelstelling de organisatie van 
praktijkgericht onderzoek in de plantaardige en de dierlijke sector.  

Deze praktijkcentra en analoge centra zijn een belangrijke actor binnen het innovatielandschap door 
valorisatie van kennis naar de land- en tuinbouwers. Om die valorisatie mogelijk te maken, is er 
voldoende ruimte en ondersteuning nodig voor praktijkcentra om effectief praktijkonderzoek uit te 
kunnen voeren. De infrastructuur moet ingezet worden voor praktijkonderzoek dat aansluit bij de 
uitdagingen waarmee de land- en tuinbouwers geconfronteerd worden. Daarnaast moeten de 
praktijkcentra ook inzetten op de betrokkenheid van en kennisdeling met andere kennis- en 
innovatieactoren. 

Momenteel bestaat de doelgroep uit 20 praktijkcentra en analoge instellingen (vastgelegd in het 
ministerieel besluit). Ondanks het feit dat de praktijkcentra autonome instellingen zijn, is er weinig 
competitie tussen hen. Vanuit de overheid wordt immers aangestuurd dat ze elk specialiseren in 
verschillende sectoren van de landbouw en dat ze samenwerken. De Vlaamse overheid voorziet zelf niet 
in begeleiding van/advies aan individuele land- en tuinbouwbedrijven, maar focust op opvolgen van 
praktijkcentra die deze rol vervullen.  

De steun bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele investeringskost. Het centrum moet zelf de 
overige financiering voorzien.  

Praktijkonderzoek en begeleiding van land- en tuinbouwbedrijven, voortvloeiend in innovatie, gebeuren 
niet door de praktijkcentra op een eiland, maar in interactie met een veelheid aan actoren zoals andere 
kennisinstellingen, land- en tuinbouwers, financiers, beroepsorganisaties en maatschappelijke 
organisaties opererend in een innovatiesysteem. De overheid subsidieert niet alleen, maar zet ook 
maximaal in op het verbinden van al die actoren. De interactie tussen overheid, kennisinstellingen en 
landbouwbedrijven staat centraal. 

Voor complexe transities in de land- en tuinbouw, zoals energie, klimaat, voeding, gezondheid, circulaire 
economie, …, zijn niet alleen technologische ontwikkelingen en innovaties nodig (het terrein van 
kennisinstellingen en bedrijven) maar ook flankerende maatregelen zoals nieuwe 
infrastructuurvoorzieningen, aangepaste regelgeving, zetten van standaarden,…. En ook 
maatschappelijke aanvaarding is belangrijk. Door alle actoren in een co-creërende rol te vatten, 
verhoogt de slaagkans van transities. De ondersteuning van het praktijkonderzoek waaronder de 
omkaderingssteun stelt de overheid in de gelegenheid om deze wisselwerking tussen actoren te 
stimuleren.  



1.2 DOELSTELLING 

Om een continue innovatiestroom in de land- en tuinbouw te bewerkstelligen, ondersteunt het Vlaamse 
Gewest via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) investeringsprojecten van de praktijkcentra 
voor land- en tuinbouwonderzoek en vergelijkbare instellingen. Met deze subsidie wordt de continuïteit 
van deze centra verzekerd als schakel in het overbrengen van het onderzoek in land- en tuinbouw in 
functie van de ontwikkeling van de Vlaamse land- en tuinbouw en in het bevorderen van 
kennisvalorisatie. Algemeen worden deze middelen ingezet voor het verbeteren van de economisch-
concurrentiële positie en de duurzaamheid van de Vlaamse land- en tuinbouw door het doelgericht 
betoelagen van investeringen gericht op activiteiten met directe of indirecte invloed op het gehele land- 
en tuinbouwgebeuren. 

De doelgroep van de steunmaatregel is de omkaderingssector van land- en tuinbouw, zijnde bedrijven, 
verenigingen en instellingen die, hetzij als natuurlijke persoon, hetzij als rechtspersoon een 
dienstverlenende bijdrage leveren tot de ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector of tot de 
begeleiding van activiteiten op land- en tuinbouwbedrijven. 

De omkaderingssector moet blijvend investeren om relevant te blijven voor de land- en tuinbouwers en 
andere actoren in de land- en tuinbouwsector. Gezien de grote kapitaalsintensiviteit vergt dit juiste 
strategische keuzes en goede partnerschappen. Samenwerking van de centra binnen Vlaanderen, maar 
ook internationaal, moet helpen om voor de sector relevant onderzoek te kunnen doen. 

Het Vlaamse Regeerakkoord vermeldt dat de regering van innovatie een speerpunt maakt van haar 
beleid: “Vlaamse land- en tuinbouwproducten behoren tot de wereldtop op vlak van kwaliteit en 
voedselveiligheid. Dit is het gevolg van vakmanschap, onderzoek en innovatie. Het is de ambitie van 
Vlaanderen om deze positie te versterken”. De steun aan de omkaderingssector, die een nauwe band 
heeft met de land- en tuinbouwers, is cruciaal in het snel en efficiënt overbrengen van 
onderzoeksresultaten die klaar zijn voor de praktijk naar de sector en het stimuleren van innovatie.  

2 EVALUATIE 

2.1 EVALUATIEMETHODOLOGIE 

Vanwege korte tijdsbestek, de beperkte omvang van de maatregel en de beperkt mogelijke 
middeleninzet, is er voor gekozen om in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging geen 
bijkomende externe evaluatie te laten uitvoeren. Wel worden zoveel mogelijk de meest recente data 
waarover het Departement Landbouw en Visserij beschikt, opgenomen. 

Concreet gaan de nu volgende punten verder in op: 

- Het subsidieproces:  

o Welke stappen worden doorlopen om tot een uitbetaling van de subsidie voor de VLIF-
investeringssteun van het Departement Landbouw en Visserij te komen? 
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o In hoeverre is administratieve vereenvoudiging doorgevoerd en het proces 
geïnformatiseerd? 

o Hoeveel VTE zijn nodig voor de eigenlijke uitvoering van deze subsidiemaatregel? 

- Het Vlaams budget: welk Vlaams budget is tijdens de huidige legislatuur al gespendeerd aan 
deze subsidiemaatregel (2019, 2020 en 2021)? 

- De uitvoeringscijfers/prestaties (2019, 2020 en 2021): 

o Voor welke doelstellingen werd de steun voorzien? 

- Effecten: Wat zijn de voornaamste bevindingen van bestaande rapporten of evaluaties? 

- Buurlanden: Hoe verhoudt investeringssteun zich tegenover de buurlanden? 

 

2.2 SUBSIDIEPROCES 

De indiening van een steunaanvraag wordt georganiseerd via een jaarlijkse oproep bij ministeriële 

omzendbrief aan de kandidaat-begunstigden. De voorwaarden en modaliteiten van de oproep worden 

telkens geregeld in de omzendbrief. Per oproep bepaalt de minister de investeringen die in aanmerking 

komen voor steun, rekening houdend met de grootste noodzakelijkheden binnen de omkaderingssector 

van land- en tuinbouw. De minister bepaalt tevens de minimale en maximale investeringsuitgaven en de 

investeringsperiode die in aanmerking wordt genomen.  

2.2.1 Processtappen van aanvraag tot betaling 

De regelgevingsbasis voor deze subsidie wordt gevormd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 
27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw.  

Het proces bestaat uit volgende stappen: 

1. Om steun te kunnen krijgen voor deze maatregelen dient het centrum voor praktijkonderzoek 
een steunaanvraag in via post of via elektronische weg. Dat gebeurt via een aanvraagformulier 
dat als bijlage bij de omzendbrief is toegevoegd. In deze steunaanvraag moeten beschreven 
worden:  

- het investeringsproject met aanduiding van de aanleiding en de noodzaak ervan voor de 
vereniging, instelling en de sector. 

- de onderdelen van het investeringsproject met aanduiding van het doel van deze investeringen 
en de periode van uitvoering per semester, indien relevant ook de opgave van aantallen, 
afmetingen, gebruikte materialen, type(s), werking, … 

- verantwoording van het investeringsproject in het kader van de globale (samen)werking in 
Vlaanderen tussen praktijkcentra. 

- belang van het project voor de sector (verwachte impact, innovatief karakter). 

- kostprijs van het investeringsproject. De kostprijs wordt weergegeven op basis van recente 
offertes, bestekken en/of gefundeerde ramingen. 



- de uitvoeringstermijn van het project. 

- de wijze van financiering van het project 

- Bedrijfsinformatieplan: de activiteiten van de vereniging of instelling, de (infra)structuur van de 
vereniging of instelling, de belangrijkste verwachte ontwikkelingen in het onderzoeksgebied en 
de weerslag hiervan op de vereniging of instelling, de verwachte financiële evolutie van de 
werking van de vereniging of instelling voor de komende twee jaar. 

2. Daarna volgt een selectie op basis van criteria:  

- Belang/noodzaak van de investering i.f.v. de werking (onderzoeksactiviteiten) van de instelling 
en i.f.v. de betrokken sector; 

- Relevantie/innovatief karakter van de via de investering uit te voeren onderzoeks- en 
voorlichtingsactiviteiten; 

- Mate waarin de investering een brede waaier aan nieuwe projecten kan genereren; 

- Technologisch innovatief karakter van de investering; 

- betrokkenheid van de instelling bij projecten van andere onderzoeksinstellingen, samenwerking 
zodat de infrastructuur optimaal benut wordt; 

- Mate waarin het voorstel aansluit bij andere infrastructuren binnen het onderzoek in dezelfde 
sector/hetzelfde domein; 

- Mate waarin de investering bijdraagt tot de Vlaamse beleidsdoelstellingen en bijdraagt tot de 
versterking van het Vlaamse positie in het betreffende domein; 

- Open kennis/toegankelijkheid van het onderzoek voor alle land- en tuinbouwers.  

3. De aanvrager ontvangt een notificatie van VLIF-steun.  

4. De begunstigde dient de uitvoering van de investering te doen in een investeringsperiode van 
twee jaar, startend op de registratiedatum van het dossier (= datum van ontvangst van het 
dossier bij de administratie).  

5. De subsidie wordt uitbetaald in maximaal vier gelijke schijven, waarbij de eerste schijf na de 
indiening van een vordering ter beschikking wordt gesteld. De overige schijven worden 
uitbetaald na voorlegging van de gedane uitgaven ter rechtvaardiging van de vorige schijf. Bij 
de uitbetaling van de laatste schijf vindt een verrekening plaats. 

6. De begunstigde dien een betalingsaanvraag in via elektronische weg alsook de bewijsstukken 
(facturen en betalingsbewijzen). 

7. De administratie doet een controle van de subsidievoorwaarden. en een factuurcontrole. Tijdens 
de administratieve controle van de laatste schijf vindt ook altijd een plaatsbezoek (in situ 
bezoek) plaats ter controle van de realisatie van de investering. 

8. De administratie voert op basis van een risicoanalyse en steekproef controles ter plaatse uit. Deze 
bijkomende controle gebeurt in minimaal 5% van de investeringen in de zoekperiode. Bij deze 
controle worden bepaalde controlepunten diepgaander onderzocht dan bij administratieve 
controle mogelijk is. 
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9. Op basis van de steunaanvraag waarop de selectie gebeurd is en de gerealiseerde investeringen 
die administratief en eventueel ook via controle ter plaatste gecontroleerd werden, wordt het 
steunbedrag automatisch berekend hierbij worden eveneens verlagingen (nl. reductie van de 
subsidies) toegepast  

10. Na eventuele aftrek indien niet aan de voorwaarden is voldaan volgt de betaling aan de 
begunstigde via Orafin. 

11. Na deze betaling volgt een periode van vijf jaar voor roerende goederen en tien jaar voor 
onroerende goederen waarbinnen aan bepaalde voorwaarden vervuld moeten blijven 
(waaronder bv. dat het gesubsidieerde goed aanwezig moeten blijven op de 
organisatie/instelling).  

 

2.2.2 Geïnformatiseerd proces 

Het proces verloopt nog niet geïnformatiseerd. Een toepassing voor de uitwisseling van gegevens op e-

loket is in ontwikkeling. Tijdens de upload zullen checks uitgevoerd worden op gegevens. Bepaalde 

opmerkingen zullen blokkerend zijn waardoor uploads niet verder kunnen gaan.  

 

2.2.3 Procesuitvoering: VTE 

Bij de procesuitvoering van de subsidiemaatregel VLIF omkaderingssteun is binnen het Departement 
Landbouw Visserij 0,30 VTE betrokken.  

 

2.3 BUDGET (2019 – 2020) 

Het subsidiepercentage bedraagt maximum 50% van het investeringsbedrag.  

In 2019 werden 18 projectvoorstellen ingediend voor een totaal investeringsbedrag van 8.389.088,11 euro. 
In totaal werd in 2019 aan 17 projecten van het beschikbare budget van 3.075.000 euro een subsidie 
toegekend van 2.868.356,47 euro op een aanvaard investeringsbedrag van 5.757.569,52 euro (= 68,6% van 
het aangevraagd investeringsbedrag). 

In 2020 werden 12 projectvoorstellen ingediend, voor een totaal investeringsbedrag van 8.877.721,87 euro. 
Hieraan werd in totaal 3.000.000 euro subsidie toegewezen op een totaal aanvaard investeringsbedrag 
van 6.000.000 euro (= 67,5% van het aangevraagd investeringsbedrag). 



2019  2020  2021 begrotingsopmaak 

VAK VEK VAK VEK VAK VEK 

2.868.356 

 

2.657.975  3.000.000 2.656.808 3.000.000 2.200.000 

 

Voor welke doelstellingen werd het budget gebruikt? 

De volgende investeringen kwamen in aanmerking: 

• de oprichting en uitrusting van bedrijfsgebouwen en -constructies bestemd voor de uitvoering van de 
onderzoeksactiviteiten. Ook de aanpassing, zijnde het verbeteren, van bestaande infrastructuur valt 
hieronder; 

• Softwaretoepassingen met het oog op digitale ontsluiting van data ter ondersteuning van de 
landbouwer, voor het nemen van gefundeerde, duurzame beslissingen;  

• De aankoop van machines en rollend materieel, specifiek bestemd voor de uitvoering van de 
onderzoeksactiviteiten; 

• Studies en erelonen voor de uitvoering van de investeringen, evenwel  beperkt tot maximaal 10% van 
het totale subsidiabele investeringsbedrag. 

De investeringen beogen alle faciliteiten ter ondersteuning van de dienstverlenende bijdrage die de 
centra leveren tot de ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector of tot de begeleiding van 
activiteiten op land- en tuinbouwbedrijven. Voorrang wordt verleend aan investeringen die als doel 
hebben de innovatie in de land- en tuinbouw te stimuleren en een voortrekkersrol te spelen op het vlak 
van duurzame vernieuwende teelttechnieken en -toepassingen. De investeringen moeten het mogelijk 
maken om voor actuele problemen en noden in de sector een oplossing te zoeken.  

Investeringen in onderzoeksinfrastructuur krijgen voorrang op investeringen in gebouwen voor 
administratieve doeleinden.  

Door samenwerking met andere onderzoeks- en voorlichtingsinstellingen moet de infrastructuur zo 
optimaal mogelijk benut wordt. 

Voorbeelden van investeringen die de laatste jaren werden ondersteund: investeringen met het oog op 
maximaal hergebruik van drainwater en regenwater, besparing van energie, verminderde bemesting, 
meerlagenteelt, machines noodzakelijk voor nieuwe teelten zoals bataat, meet- en scanapparatuur, 
machines aangepast voor proefveldwerking,…  

 

2.4 EFFECTEN 

PROAKIS studie 

In de PRO AKIS (Prospects for Farmers’ Support: Advisory Services in European AKIS) studie uitgevoerd 
door de Europese Commissie staan de praktijkcentra (praktijkonderzoek en advisering) vermeld als 
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sleutelactor van het landbouwkennis- en innovatiesysteem (AKIS = Agricultural Knowledge and 
Innovation System) in Vlaanderen, naast ILVO (toegepast wetenschappelijk onderzoek).  

Een goed werkend AKIS is volgens de studie nodig om uitdagingen aan te gaan zoals: 

• ook kleinschalige boeren toegang geven tot relevante en betrouwbare kennis, 

• het verbinden van wetenschappelijke onderzoeksthema's en de noden van landbouwers en, 

• passende ondersteuning bieden aan diverse plattelandsactoren die netwerken vormen rond innovaties 
in landbouw. 

Adviesdiensten en begeleiding van landbouwers zijn een essentieel middel om het oplossen van 
problemen, het delen van informatie en het genereren van innovatie te verbeteren.   

In de studie werd het AKIS van alle lidstaten geanalyseerd. De nationale AKIS worden gekarakteriseerd 
van zwak naar sterk (‘Kracht’), en gefragmenteerd tot geïntegreerd (‘integratieniveau’).  

In een sterke AKIS zijn er invloedrijke actoren of organisaties op nationaal niveau die (delen van) het 
kennissysteem ondersteunen. ‘Sterk’ geeft aan dat specifieke middelen worden toegewezen aan de AKIS, 
bijvoorbeeld dat er overheidsinvesteringen beschikbaar zijn om adviesdiensten, kennisproductie en -
uitwisseling te verbeteren. Een sterke AKIS geeft aan dat landbouwers worden bereikt door en 
profiteren van adviesdiensten.  

Het ‘integratieniveau’ verwijst naar de formele banden tussen AKIS-actoren. Een gefragmenteerde AKIS is 
gekenmerkt door meerdere onafhankelijke kennisnetwerken die parallel opereren. Ze zijn typisch niet 
goed gecoördineerd, werken zelden samen en kunnen zelfs concurreren. Een geïntegreerde AKIS heeft 
een coördinatiestructuur, vaak een overheidsinstantie, en het systeem wordt ondersteund door 
nationaal beleid inzake AKIS en adviesdiensten die de (inter)acties van AKIS-actoren kaderen. Een 
geïntegreerde AKIS wijst op verbanden tussen de verschillende actoren. 

In de analyse van Vlaanderen zijn de praktijkcentra die praktijkonderzoek uitvoeren en land- en 
tuinbouwers adviseren aanzien als een van de invloedrijke actoren die een belangrijke bijdrage leveren 
in het welslagen van het AKIS. De figuur hieronder toont dat het Vlaamse AKIS tot de sterkste en best 
geïntegreerde systemen van Europa behoort.  



 

2.5 VOORBEELDEN UIT HET BUITENLAND 

2.5.1 Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, mbt grootte en soort 

van uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze 

Noorderburen wordt gekeken)? 

In Nederland ondersteunt de overheid al jaren het praktijkonderzoek niet meer. Ze heeft zich sterk 
teruggetrokken uit het praktijkonderzoek. De studie ‘Welke begeleiding voor de Vlaamse landbouwers? 
Enkele ideeën uit de buurlanden’ (2010, D. Bergen & D. Van Gijseghem) van het Departement Landbouw 
en Visserij vermeldt dat wordt vastgesteld dat het afbouwen van de overheidsvoorlichting en de 
overheidsinbreng bij het praktijkonderzoek een leegte heeft nagelaten. De kennisdoorstroming naar de 
praktijk is in Nederland vaak onvoldoende. Er bestaat veel kennis maar deze circuleert te weinig tussen 
rechtstreeks betrokkenen en het instrument kenniscocreatie wordt weinig benut. Dat uit zich nog het 
best wanneer vanuit het beleid grote doelen worden gesteld (bijvoorbeeld een 100% duurzame 
veehouderij tegen 2023) en er tegelijkertijd vastgesteld wordt dat er heel wat schort op het vlak van 
kenniscirculatie en vooral van kennisdoorstroming. 

Dat is ook mede de reden dat uit de Proakis-studie besloten werd dat Nederland wel een sterk kennis- 
en innovatiesysteem heeft maar een te veel gefragmenteerd systeem in vergelijking met Vlaanderen, zie 
figuur hierboven.  
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2.6 INSCHATTING EFFECTEN VOOR HET WEGVALLEN VAN VLIF-STEUN 

De basisinfrastructuur van de praktijkcentra, die met deze maatregel ondersteund wordt, is moeilijk in 
stand te houden op basis van projectfinanciering. De generieke infrastructuur, apparaten en machines 
zijn immers moeilijk toe te wijzen aan één of enkele projecten en moeten daarom projectoverstijgend 
gefinancierd worden. Zonder een degelijke basisfinanciering zou het voor praktijkcentra niet haalbaar 
zijn om te participeren aan Vlaamse (demonstratieprojecten, LA-trajecten,…), nationale (projecten FOD 
Volksgezondheid,…) en internationale projectoproepen (Horizon Europe, Interreg,…). Deze projecten, die 
dikwijls gepaard gaan met hoge budgetten, voorzien meestal slechts in specifieke financiering ten 
behoeve van het project maar niet in de meer generieke infrastructuur.  

3 CONCLUSIES 

De nood aan innovatie en ondersteuning met betrekking tot meer maatschappelijke, al dan niet 
teeltoverschrijdende, thema’s (klimaat, biodiversiteit, milieu…) neemt toe, onder andere onder invloed 
van het Europees en Vlaamse landbouwbeleid. De praktijkcentra spelen een belangrijke rol als 
brugfunctie tussen beleid, onderzoek en praktijk. Hun belang om binnen de land- en tuinbouwsector een 
antwoord en oplossingen te bieden voor deze complexe maatschappelijke uitdagingen zal in de 
toekomst nog vergroten. 

Met de VLIF-omkaderingssteun levert Vlaanderen een zeer belangrijke bijdrage aan de verduurzaming 
van de land- en tuinbouwsector, dit zowel op ecologisch, economisch en sociaal vlak. Voorrang wordt 
verleend aan investeringen die als doel hebben de innovatie in de land- en tuinbouw te stimuleren en 
een voortrekkersrol te spelen op het vlak van duurzame vernieuwende teelttechnieken en -
toepassingen. De investeringen moeten het mogelijk maken om voor actuele problemen en noden in de 
sector een oplossing te zoeken. De praktijkcentra en vergelijkbare instellingen voor praktijkonderzoek 
tonen de sector wat werkt door het demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen. Zo kan 
de sector aan de hand van deze resultaten gaan investeren in duurzame innovaties (= 
multiplicatoreffect). Deze centra begeleiden de land- en tuinbouwer in zijn keuze tussen duurzame 
innovatieve technologieën en door inzicht te geven in o.a.  terugverdieneffect en –periode. Ze 
enthousiasmeren en overtuigen de land- en tuinbouwer van de winst die gepaard gaat met de 
investering. 

Een diepgaande spending review is niet aan te bevelen gelet op de regelmatige evaluaties van het AKIS-
systeem in de verschillende lidstaten door de Europese Commissie.  

Inzake efficiëntie en administratieve vereenvoudiging is het duidelijk dat verder informatisering 
belangrijk is voor de dossierbehandeling. Het departement is dit momenteel dan ook aan het uitrollen 
via een toepassing die kan dienen voor diverse subsidiestromen binnen de ganse organisatie maar die 
dus ook voor de omkaderingssteun toepasbaar is. Het volledige proces, van inschrijving tot de 
uiteindelijke betaling, zal op deze manier een sterk geïnformatiseerd proces worden.  

Indien er bespaard wordt aan de uitgavenzijde zullen de mogelijkheden van praktijkcentra om te 
participeren aan projecten verminderen en zal er onvoldoende kunnen ingezet worden in de 
ondersteuning van kennistransfer naar de sector en de verdere transformatie van en innovatie binnen 



de landbouwsector, onder meer op vlak van rendabiliteit, milieudruk, klimaat, agro-ecologie, korte 
keten, biodiversiteit en schaalverandering, waarvoor volgens het Vlaams Regeerakkoord 
onderzoeksmiddelen zullen worden ingezet. Innovatie (technologisch, verdienmodellen, ruimtegebruik), 
ecologische verduurzaming en ondernemerschap staan volgens het Vlaams Regeerakkoord centraal en 
deze subsidie levert door ongetwijfeld een bijdrage toe. De ogen van de beleidsmakers zijn gericht op 
het jaar 2030. In dit jaar moeten zeer scherpe doelstellingen behaald kunnen worden op het vlak van 
milieu- en klimaat voor alle sectoren, maar zeker ook voor de land- en tuinbouwsector die door het feit 
er gewerkt wordt met levende materie een buitenbeentje is. De maatregel zal er mee toe leiden dat de 
ecologische doelstellingen van 2030 gehaald kunnen worden op een socio-economisch verantwoorde 
wijze. 

Indien er bespaard wordt aan de uitgavenzijde zal de specifieke vraag van de Vlaamse regering om in 
voldoende mate ‘pure innovatie’ te ondersteunen met het VLIF onvoldoende waargemaakt kunnen 
worden. Het Vlaams regeerakkoord stelt bovendien dat 10% van de VLIF middelen naar deze ‘pure’ 
innovatie moeten gaan. 

Als we rekening houden met de raming van het Vlaams budget voor deze maatregel voor 2021 van 
3.000.000 euro dan betekent een besparing: 

- van 5% een reducering van het budget met 150.000 euro; 

- van 15% een reducering van het budget met 450.000 euro. 

Een besparing op deze maatregel kan twee vormen aannemen: 

1) Lager steunpercentage 

Het steunpercentage bedraagt slechts 50%. Een lager subsidiepercentage zal onvoldoende trigger 
of stimulus geven om in echte innovaties op het niveau van de kennisinstelling (= vzw’s) te 
investeren. Om geloofwaardig te zijn en dus een snelle benutting van de kennis in de praktijk te 
garanderen, moet de infrastructuur van de kennisinstelling een stap voor zijn op de praktijk. 

2) Het selectiebudget per jaar verminderen 

Met slaagpercentages van minder dan 70% ligt de lat om geselecteerd te worden al hoog. Temeer 
daar de infrastructuur momenteel al heel efficiënt wordt gebruikt doordat de centra binnen hun 
specifieke sectoren samenwerken. De meest doorslaggevende selectiecriteria zijn de noodzaak 
van de investering in functie van de onderzoeksactiviteiten van de instelling en in functie van de 
betrokken sector, de relevantie/het innovatief karakter van de via de investering uit te voeren 
onderzoeks- en voorlichtingsactiviteiten en de mate waarin de investering een brede waaier aan 
nieuwe projecten kan genereren.  

Het besparen op deze maatregel is niet aangewezen gezien de trekkende functie van de 
omkaderingssector in het innovatieproces van de sector. Het besparen op de infrastructuur van de 
praktijkcentra zou de mogelijkheden van de centra om deel te nemen aan Vlaamse, nationale en 
internationale projectoproepen (die dikwijls gepaard gaan met grote budgetten) sterk beperken. 
Bovendien vermindert het multiplicatoreffect in de praktijk (valorisatie en demonstratie op de 
praktijkcentra en navolging in de sector). 
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4 INFORMATIEBRONNEN 

Titel 
Jaar van 
opmaak 

Intern (I) / 
Extern € link of invoeging 

Welke begeleiding voor de Vlaamse 
landbouwers? – Enkele ideeën uit de  
buurlanden 2010 I Link 

PRO AKIS (Prospects for Farmers’ Support: 
Advisory Services in European AKIS) 2014 E 

Link 
Link 

AKIS and advisory services in Belgium 
Report for the AKIS inventory (WP3) of the 
PRO AKIS project 2014 E Link 
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1 BASISINFORMATIE OVER DE SUBSIDIE 

1.1 CONTEXT 

De subsidie voor agromilieu- en klimaatmaatregelen (AMKM) situeert zich binnen het Europees 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB bestaat uit twee pijlers:  

- pijler 1 omvat rechtstreekste inkomensondersteuning en marktmaatregelen en  

- pijler 2 omvat maatregelen rond plattelandsontwikkeling, opgenomen in een programma voor 
plattelandsontwikkeling. Dit programma moet door elke lidstaat opgesteld worden ter 
verantwoording van de Europese steun die voor de uitvoering ervan gegeven wordt. De 
Europese Commissie keurt het programma van elke lidstaat (of regio) goed. De voorliggende 
subsidie maakt deel uit van het huidige, derde, Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 
(PDPO III, 2014 - 2020). De subsidie voor agromilieu- en klimaatmaatregelen wordt verleend voor 
het vrijwillig toepassen van milieu-, klimaat-, en natuurvriendelijke landbouwpraktijken die 
bijkomende inspanningen vragen van de landbouwers, binnen het kader van een meerjarige 
verbintenis. Elke lidstaat moet verplicht agromilieuklimaatverbintenissen voorzien1. 

In deze heroverweging wordt gefocust op de AMKM-maatregelen binnen het huidige GLB dat normaal 
zou lopen van 2014 t.e.m. 2020. Aangezien de start van het nieuwe GLB op Europees vlak uitgesteld is 
tot 2023, blijven de huidige maatregelen verderlopen in de overgangsjaren 2021 en 2022.  

Er zijn twee types van agromilieu- en klimaatmaatregelen:  

- de LV-agromilieumaatregelen van het Departement Landbouw en Visserij en  

- de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).  

De voorliggende heroverweging spitst zich toe op de maatregelen van het Departement Landbouw en 
Visserij, namelijk de LV-agromilieumaatregelen. Diverse stappen uit de procestekening hieronder worden 
door personeelsleden van het departement ook uitgevoerd voor de uitgaven die VLM doet in het kader 
van de beheerovereenkomsten.   

1.2 DOELSTELLING  

De toepassing van milieu-, klimaat- en natuurvriendelijke landbouwpraktijken die verdergaan dan de 
reguliere landbouwpraktijken vraagt bijkomende inspanningen van landbouwers. De maatregelen 
beogen een positieve impact op de omgeving, het milieu of het klimaat dewelke groter wordt indien 
deze praktijken breed worden toegepast. Steun voor agromilieu- en klimaatmaatregelen heeft tot doel 
de implementatie van deze praktijken te bevorderen. Verbintenissen voor AMKM worden aangegaan 
voor een periode van vijf opeenvolgende jaren. 

Er zijn vijf AMKM beheerd door het departement LV: 

                                              
1 Artikel 28(1) van VERORDENING (EU) Nr. 1305/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad. 



1. Teelt van vlinderbloemigen: Deze steun beoogt een verdergaande diversificatie van de 
ruwvoederwinning in de Vlaamse veehouderij zodat de Vlaamse veehouderij minder afhankelijk 
is van externe eiwitbronnen zoals soja. Bovendien bieden vlinderbloemigen ook een aantal 
milieuvoordelen ten opzichte van andere voedergewassen. 

2. Teelt van vezelvlas en vezelhennep met verminderde bemesting: De teelt van vezelvlas en 
vezelhennep voor de productie van vezels staat garant voor een beperkte druk op het milieu en 
voor een hogere biodiversiteit. De teelt draagt actief bij tot de langdurige fixatie van koolstof in 
de vezels en wordt gekenmerkt door een uiterst beperkt gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Door de bijkomende eis om geen stikstofbemesting toe te passen, 
wordt het milieuvriendelijk karakter van deze teelt verder versterkt.  

3. Mechanische onkruidbestrijding: Het weglaten van het gebruik van chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen heeft een onmiddellijk positief effect op de kwaliteit van de bodem, 
het grond- en oppervlaktewater en op de biodiversiteit van het perceel en zijn omgeving. 

4. Verwarringstechniek in de fruitteelt: De biologische bestrijding van de fruitmot en bladrollers 
door middel van feromoonverwarring kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de 
fruitteelt aanzienlijk doen dalen.  

5. Behoud lokale veerassen: Het behoud van genetische diversiteit van traditionele dierenrassen is 
een basis voor behoud van diversiteit op het platteland. Bovendien is een levende genenbank 
van belang om specifieke eigenschappen in te kruisen in bestaande rassen. Met de steun wordt 
de instandhouding van met uitsterven bedreigde lokale runderrassen en schapenrassen 
gestimuleerd.  

Het ondersteunen van landbouwers voor het verlenen van ecosysteemdiensten om klimaatverandering 
en milieu-uitdagingen aan te pakken is verankerd in het Regeerakkoord. De steun voor de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen maakt daar integraal deel van uit.  

2 EVALUATIE 

2.1 EVALUATIEMETHODOLOGIE 

Het is belangrijk zich te realiseren dat de hier voorliggende evaluatie zich kan beroepen op een 
bestaande uitgebreide beoordelingscontext. Deze maatregel maakt immers deel uit van het Vlaams 
programma voor plattelandsontwikkeling en is dan ook onderhevig aan heel het evaluatiekader dat 
vanuit de Europese Commissie opgelegd wordt. Dit uitgebreid evaluatiekader komt in essentie overeen 
met de beschreven onderzoeksmethodiek “O.11 Lerend evalueren” in de toolbox-beleidsevaluaties van de 
Nederlandse overheid2, maar het gaat nog ruimer dan dat. Het evaluatiekader omvat immers een 
uitgebreide lijst van monitoringsverplichtingen en evaluatievragen, waarvoor vaak nog één of meerdere 
andere onderzoeksmethoden uit de toolbox-beleidsevaluaties gebruikt worden. 

                                              
2 Onderzoeksmethoden | Toolbox Beleidsevaluaties 
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Wat volgt is dan ook gedeeltelijk een samenvatting van reeds uitgevoerde evaluaties, die elk hun eigen 
evaluatiemethodologie volgden. Vanwege de reeds beschikbare evaluaties, vaak uitgevoerd door 
externe evaluatoren, het korte tijdsbestek en de beperkte mogelijke middeleninzet, is er voor gekozen 
om in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging geen bijkomende externe evaluatie te laten 
uitvoeren. Wel worden zoveel mogelijk de meest recente data waarover het Departement Landbouw en 
Visserij beschikt, opgenomen. 

De opmaak van het programmadocument voor het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 
volgt een specifiek verloop dat efficiënte en effectieve maatregelen moet garanderen, inspeelt op de 
noden en er voor moet zorgen dat de risico’s voor de Europese Fondsen en daaraan gekoppeld de 
nationale (regionale) financiering zo minimaal mogelijk zijn:  

OPMERKING: Er zijn meerdere fiches die een maatregel beschrijven die deel uitmaakt van het PDPO (AMKM, VLIF). De 
overkoepelende of meer algemene aspecten van het PDPO zijn in de nota vooraan opgenomen en dus ook voor deze fiche van 
toepassing. Z 

AMKM: Ook bij de uitwerking van de in deze fiche voorliggende AMKM uit PDPO III werd gesteund op 
voorgaande ervaringen, met name deze uit PDPO II. Bij de bespreking van deze AMKM is de ex post 
evaluatie van PDPO II dan ook een belangrijke referentie, net als de ex ante evaluatie van PDPO III. 

Concreet gaan de nu volgende punten verder in op: 

- Het subsidieproces:  

o Welke stappen worden doorlopen om tot een uitbetaling van de subsidie voor de AMKM 
van het Departement Landbouw en Visserij te komen? 

o In hoeverre is administratieve vereenvoudiging doorgevoerd en het proces 
geïnformatiseerd? 

o Hoeveel VTE zijn nodig voor de eigenlijke uitvoering van deze subsidiemaatregel? 

- Het Vlaams budget: welk Vlaams budget is tijdens de huidige legislatuur al gespendeerd aan 
deze subsidiemaatregel (2019, 2020 en 2021)? 

- De uitvoeringscijfers/prestaties (2019, 2020 en 2021): 

o Hoeveel lopende verbintenissen zijn er? 

o Voor welk areaal of voor hoeveel dieren lopen er verbintenissen? 

- Effecten: Wat zijn de voornaamste bevindingen van bestaande rapporten of evaluaties? 

- Perceptie: Hoe staan landbouwers tegenover de agromilieuklimaatmaatregelen? 

- Buurlanden: Op welke agromilieuklimaatmaatregelen wordt ingezet in onze buurlanden? 

Voor wat betreft de informatie (voornamelijk uit bestaande rapporten) die in de voorliggende 
evaluatiefiche is opgenomen, berust de dataverzameling in grote mate op de analyse van administratieve 
data, enquêtes, analyse van beleidsdocumenten en literatuuronderzoek. De onderzoeksmethode is bij de 
opvolging van het PDPO in de kern een van monitoring, daarnaast worden effecten nagegaan via 
doorrekeningen op basis van kengetallen. In deze fiche wordt niet ingegaan op de monitoring als 
dusdanig in het kader van Europese rapportering aangezien de resultaten op het gebied van 
streefindicatoren daar geaggregeerd worden over verschillende maatregelen heen, wat het minder 
nuttig maakt om die gegevens hier op te nemen waar het specifiek over de AMKM gaat. 



Het moge duidelijk zijn dat de genoemde rapporten elk hun eigen methodologie volgden en zich ook 
beroepen op bv. documenten- en literatuuronderzoek en bredere geaggregeerde data. 

Opmerkingen: In het kader van PDPO III zijn er, naast de genoemde documenten, nog heel wat 
documenten ter beschikking bv. financieringsplan, indicatorenplan,... Deze zijn terug te vinden op de 
website van het Departement Landbouw en Visserij: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/publicaties.  

2.2 SUBSIDIEPROCES 

Deze subsidie moet, zoals eerder aangehaald, gezien worden binnen de bredere context van het 
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het programma voor plattelandsontwikkeling wordt 
gedeeltelijk gefinancierd met Europese middelen. Deze cofinanciering vanuit Europa betekent dat 
doorheen het proces rekening gehouden moet worden met de Europese vereisten, zowel wat betreft 
aanvraagprocedures als controles, berekeningen en betalingen. Het proces zelf verloopt volgens een 
duidelijk uitgetekende en gestroomlijnde subsidieflow. 

2.2.1 Processtappen van aanvraag tot betaling 

De regelgevingsbasis voor deze subsidie wordt gevormd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 
5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en 
klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de 
periode 2014-2020.  

Het proces bestaat uit volgende stappen: 

1. Om steun te kunnen krijgen voor deze maatregelen vanaf jaar x doet de landbouwer 
voorafgaandelijk een inschrijving (de steunaanvraag/verbintenisaanvraag) in jaar x-1 (oktober-
november) via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be), via de tegel (vergelijkbaar met een 
app) “agromilieuverbintenissen”. 

2. Als het beschikbare budget, bepaald op jaarbasis, ontoereikend zou zijn, is in de regelgeving de 
mogelijkheid voorzien dat de administratie een selectie maakt in de aanvragen op basis van 
criteria van economische doelmatigheid en milieuefficiëntie. 

3. De administratie onderwerpt de steunaanvraag aan een inhoudelijke administratieve controle, 
wat resulteert in goed- of afkeuring van de aanvraag, waarvan de landbouwer op de hoogte 
wordt gebracht in december jaar x-1. 

4. Mits goedkeuring kan de landbouwer op 1 januari van jaar x starten met de uitvoering van de 
meerjarige verbintenis. 

5. De landbouwer dient jaarlijks (voor eind april) een betalingsaanvraag in via het e-loket, nl. via de 
verzamelaanvraag. 

6. De lijst met goedgekeurde verbintenissen waarvoor een betalingsaanvraag werd ingediend en 
een gezamenlijk subsidiebesluit worden jaarlijks voorgelegd voor advies aan IF en ter 
ondertekening voorgelegd aan de minister. 

7. De administratie doet een administratieve controle van de subsidievoorwaarden. 

8. De administratie voert op basis van een risicoanalyse en steekproef controles ter plaatse uit.  
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9. De administratie bepaalt welke verlagingen naar aanleiding van controles (nl. reductie van de 
subsidies) eventueel toegepast moeten worden. 

10. De administratie zet het dossier klaar voor betaling. 

11. De administratie doet de betaling aan de begunstigde in jaar x+1. 

12. Indien nodig kan de administratie een terugvordering doen. 

2.2.2 Geïnformatiseerd proces 

Heel het proces, van inschrijving tot de uiteindelijke betaling betreft een sterk gedigitaliseerd en 
geïnformatiseerd nagenoeg papierloos proces. De landbouwer dient zowel de inschrijving als de 
betalingsaanvraag in via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Dit digitaal loket is een 
bij de landbouwer welgekend platform waarop hij ook voor vele andere aanvragen of aangiften m.b.t. 
zijn bedrijf terechtkan. Indiening via het e-loket heeft onder meer als voordeel dat fouten bij de 
indiening voorkomen kunnen worden doordat het systeem automatisch een aantal controles doet, dat 
het de landbouwer al tijdens zijn indiening informeert over eventuele fouten of onvolkomenheden, of 
dat de indiening blokkeert van zodra bepaalde gegevens niet of niet correct zijn ingevuld. De 
betalingsaanvraag in het kader van de subsidie voor de AMKM wordt specifiek ingediend via de 
verzamelaanvraag3 op het e-loket. In de verzamelaanvraag zijn heel wat perceels- en teeltgegevens 
aanwezig. De landbouwer kan op die manier bij het indienen van zijn aanvraag dan ook gebruik maken 
van bestaande gegevens, zonder deze opnieuw te moeten invoeren en zodat fouten vermeden worden. 
Ook de betalingsaanvragen4 van de beheerovereenkomsten van VLM gebeuren via de verzamelaanvraag, 
wat een administratieve vereenvoudiging betekent voor de begunstigde. 

Ook de communicatie met de landbouwer over zijn aanvraag verloopt voornamelijk via het e-loket. 
Sommige belangrijke kennisgevingen ontvangt de begunstigde daar bovenop ook per e-mail of, als van 
de correspondent geen e-mailadres gekend is, per brief. 

De maatregel wordt achterliggend administratief beheerd via een gedigitaliseerd en geïnformatiseerd 
systeem, het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS). Dit GBCS bestaat reeds geruimde tijd en 
de ontwikkeling ervan vloeide voort uit de Europese verplichtingen in het kader van steun die gegeven 
wordt via het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het GBCS garandeert een uniforme 
behandeling van steunmatregelen in de verschillende lidstaten en een efficiënte en effectieve uitvoering 
van deze steunmaatregelen. Het GBCS vereenvoudigt ook informatie-uitwisseling. Het is een 
geautomatiseerde databank waarin o.a. informatie terug te vinden is in het kader van de identificatie 
van percelen en steunaanvragen. Het Departement beheert diverse areaal- en diergebonden 
steunmaatregelen via dit GBCS, zowel wat aanvragen als controles betreft. Deze controles omvatten 
zowel de administratieve controles als de controles ter plaatse. Ook de controles ter plaatse gebeuren 
zo veel mogelijk papierloos zodat de informatie uit de controles onmiddellijk kan doorstromen naar de 
dossierbehandelaars. 

 

                                              
3 Land- en tuinbouwers kunnen recht hebben op (Europese en Vlaamse) subsidies en andere financiële compensaties. Daarnaast moeten zij ook voldoen aan een 
aantal verplichtingen tegenover de Vlaamse overheid. Via de verzamelaanvraag kunnen zij in één keer een aantal steunmaatregelen aanvragen en verplichte 
aangiften uitvoeren. Ook bv. de Mestbankaangifte van VLM gebeurt via de verzamelaanvraag. 

4 De aanvraag voor de beheerovereenkomst moet de landbouwer bij VLM indienen. 



2.2.3 Procesuitvoering: VTE 

Bij de procesuitvoering (aangiftes, controles, berekeningen en betalingen) van de subsidiemaatregel 
AMKM zijn binnen het Departement Landbouw Visserij 7,52 VTE direct betrokken.  

Opmerking: Voor de controles ter plaatse van de beheerovereenkomsten van VLM zet het departement 
Landbouw en Visserij  bijkomend 2,23 VTE in voor de taken die ze voor beheerovereenkomsten van VLM 
verricht (een deel van de administratieve controles en controles ter plaatse, en de berekeningen en 
betalingen). 

2.3 BUDGET (2019 – 2021) 

Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling wordt gedeeltelijk gefinancierd met Europees 
landbouwbudget. Tegenover het gebruik van deze Europese middelen moet de lidstaat ook een eigen 
financieel engagement stellen. Concreet betekent dat dat naast elke euro uit het voorziene Europese 
pijler 2-budget, ook een euro uit het Vlaams budget gelegd moet worden. Deze cofinanciering van 50% 
impliceert dat een besparing op Vlaamse middelen ook een aanzienlijk effect zou hebben op de Europese 
middelen waarop beroep kan worden gedaan: een vermindering van Vlaamse middelen weegt op die 
manier dubbel zo zwaar door op het totale beschikbare budget.  

Tabel 1 toont het Vlaams budget, voorzien voor de LV-agromilieumaatregelen in 2019, 2020 en 2021.  

Tabel 1: Vlaams budget voor de LV-agromilieumaatregelen van het Departement Landbouw en Visserij in 2019, 2020 en 2021. 

 2019 2020 2021 (raming) 

Budget (euro) 3 486 342,60 3 896 230,50 4 000 000 

 

2.4 AANTAL VERBINTENISSEN, SUBSIDIEBEDRAGEN, AREALEN EN DIEREN 

Tabel 2 vat voor elke maatregel het aantal lopende verbintenissen samen in 2019, 2020 en 2021. 

Tabel 2: Aantal lopende verbintenissen per maatregel in 2019, 2020 en 2021. 

 2019 (#) 2020 (#) (voorlopig) 2021 (#) (voorlopig) 

Teelt van 
vlinderbloemigen 

2 115 2 237 2166 

Teelt van vezelvlas en 
vezelhennep met 
verminderde bemesting 

24 20 20 

Mechanische 
onkruidbestrijding 

354 245 238 

Verwarringstechniek in de 
fruitteelt 

456 350 346 

Behoud lokale veerassen 130  110 106 
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2.4.1 Areaalgebonden maatregelen en subsidiebedragen 

Tabel 3 geeft voor elke areaalgebonden maatregel de subsidiebedragen per hectare weer en de arealen 
die in 2019, 2020 en 2021 onder verbintenis lagen/liggen. Wanneer combinaties van meerdere 
steunmaatregelen op eenzelfde perceel mogelijk zijn, wordt er voor gezorgd dat er geen 
dubbelfinanciering gebeurt. De subsidie is louter een volledige of gedeeltelijke compensatie van de 
geleverde inspanningen en de inkomstenderving. Voor de LV-agromilieumaatregelen gebeurt een 
gedeeltelijke compensatie, namelijk 80 %. Een aanmoedigingspremie voor het opnemen van de 
maatregel is niet voorzien.  

Opmerking: Het areaal onder de maatregel “Verwarringstechniek in de fruitteelt”, dat vooral uit appel en 
peer bestaat, daalt relatief veel tussen 2020 en 2019. Dit heeft wellicht te maken met onder meer de 
toename in Vlaanderen van het areaal peer ten opzichte van het areaal appel. Een nieuwe aanplant van 
peren is pas productief na 3 – 4 jaar. Bijgevolg wordt de eerste jaren na de aanplant ook geen 
bestrijding uitgevoerd.  

Tabel 3: Subsidiebedragen en areaal5 (hectare) per areaalgebonden maatregel in 2019, 2020 en 2021. 

 Subsidiebedrag (euro /ha) 2019 (ha) 2020 (ha) 
(voorlopig) 

2021 (ha) (raming) 

Teelt van 
vlinderbloemigen 

450 – 6006 14 871 17 018  

Teelt van vezelvlas en 
vezelhennep met 
verminderde bemesting 

140-2407 176 158  

Mechanische 
onkruidbestrijding 

260 1 651 1 442  

Verwarringstechniek in 
de fruitteelt8 

210 7 602 6 355  

 

2.4.2 Behoud lokale veerassen en subsidiebedragen 

De maatregel “Behoud lokale veerassen” is niet areaalgebonden. Tabel 4 geeft het aantal dieren weer 
waarvoor verbintenissen in het kader van deze maatregel werden afgesloten voor de verschillende 
lokale veerassen.  

De subsidie voor het houden van lokale rundveerassen bedraagt jaarlijks 150 euro/rund of 175 
euro/rund voor dieren onder melkproductieregistratie. De subsidie voor het houden van lokale 
schapenrassen bedraagt jaarlijks 25 euro/schaap. 

De doelstelling van deze maatregel is, in tegenstelling tot de andere AMKM, geen verhoging van de 
bestaande aantallen, maar eerder de daling ervan trachten af te remmen. Een veehouder kan een 
verbintenis aangaan als hij minstens 20 schapen of runderen heeft die aan de voorwaarden voldoen. 

                                              
5 Geconstateerd areaal, nl. het areaal waarvoor verbintenissen lopen. 

6 450 euro/ha voor grasklaver, grasluzerne, rode klaver, luzerne; 600 euro/ha voor voederertwen (niet voor menselijke consumptie) en veldbonen (niet voor 
menselijke consumptie). 

7 140 euro/ha: vezelhennep; 240 euro/ha: vezelvlas. 

8 Tot op heden zijn er producten erkend voor gebruik in de appel-, peren-, kersen- en kriekenteelt. Het areaal van deze teelten bedroeg in 2020 ongeveer 16 073 ha, 
Hele kleine en geïsoleerde percelen komen weliswaar niet in aanmerking voor de subsidie, maar deze cijfers tonen aan dat heel wat telers besluiten om de 
agromilieuklimaatmaatregel voor verwarringstechniek toe te passen. 



Deze dieren mogen van verschillende rassen zijn. Lokale veerassen zijn in het algemeen rassen die 
minder productief of minder gespecialiseerd zijn. Ze hebben daarentegen wel  andere eigenschappen 
(bv.. zelfredzaamheid, robuustheid, …) die ze meer geschikt maakt voor specifieke toepassingen bv. 
natuurbegrazing. Het behoud van deze genenpoel is de basis om via selectie bepaalde eigenschappen 
ook in andere rassen te introduceren. 

De lokale schapenrassen worden daardoor vaak  eerder door hobbyboeren gehouden in kleinere 
aantallen, of in een beperkt aantal grotere kuddes.  

De lokale rundveerassen worden enerzijds gehouden bij een aantal landbouwers die specifiek inzetten 
op de combinatie van melk- en vleesproductie. Deze diversificatie leidt tot een zekere risicospreiding. 
Anderzijds zijn er een aantal veehouders die nog een beperkt aantal van deze dieren hebben, naast het 
meer gespecialiseerde vleesvee of melkvee.  

Door de ondergrens van 20 dieren wordt gefocust op de grotere kuddes. Fokkers met minder dan 20 
dieren worden beschouwd als eerder hobbyfokkers. Voor deze groep is de (administratieve) kost en last 
om te voldoen aan de GLB-regels (te) hoog ten opzichte van de subsidie. Met het oog op het behoud van 
deze lokale rassen zijn evenwel zowel de grote als de kleine kuddes belangrijk: de genetische diversiteit 
is immers vaak groter bij meerdere aparte kleine kuddes. Deze ondersteuning gebeurt indirect door de 
ondersteuning van de stamboekwerking van deze rassen. Uit een enquête (Departement Landbouw en 
Visserij, 2018) uitgevoerd bij de fokkers van deze rassen kwam naar voor dat het actuele subsidiebedrag 
per dier als te laag wordt aangevoeld. 

In tabel 4 wordt voor alle betrokken veerassen het aantal dieren weergegeven waarvoor steun werd 
aangevraagd in 2019, 2020 en 2021. Deze aantallen betreffen niet de volledige populatie van deze rassen. 
De cijfers daarover zijn beschikbaar bij de erkende stamboekorganisaties. 

Tabel 4: Aantal dieren waarvoor in het kader van lopende verbintenissen in 2019, 2020 en 2021 steun werd aangevraagd 

Lokale veerassen 2019 (#) 2020 (#) 2021 (#) 

Rood rundveeras van België 787 831 845 

Witrood rundveeras 1638 1322 1326 

Witblauw dubbeldoel rundveeras 1749 1309 1265 

Kempens Roodbont 418 381 361 

Houtlandschaap 328 293 273 

Kempens schaap 1115 650 650 

Mergellandschaap 28 58 58 

Belgisch melkschaap 252 192 192 

Vlaams kuddeschaap 460 640 644 

Ardense voskop 330 156 136 

Lakens schaap 179 49 54 

Vlaams schaap 958 947 947 

Entre-Sambre-et-Meuseschaap 125 55 55 
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2.5 SAMENVATTING RESULTATEN BESTAANDE EVALUATIES 

2.5.1 In het kader van PDPO 

De verschillende evaluatierapporten die in het kader van PDPO worden opgemaakt leveren waardevolle 
informatie op over de impact van de AMKM. 

2.5.1.1 Ex post evaluatie PDPO II, eindrapport 

De subsidie voor het uitvoeren van agromilieu- en klimaatmaatregelen in de huidige PDPO-periode 
bouwt verder op de ondersteuning die gegeven werd in de vorige periode, nl. PDPO II (2007-2014). Vier 
van de voorliggende maatregelen, nl. “Teelt van vlinderbloemigen”, “Mechanische onkruidbestrijding”, 
“Verwarringstechniek in de fruitteelt” en “Behoud van lokale veerassen” zijn vergelijkbaar met de 
maatregelen die in PDPO II waren opgenomen. Het eindrapport van de ex post evaluatie van PDPO II is 
daarom ook relevant voor de huidige maatregelen. Uiteraard zijn de referentiesituaties voor PDPO III 
ook opgeschoven in de tijd en moet dit in het achterhoofd gehouden worden bij een vergelijking van 
PDPO II en PDPO III. 
 
In het algemeen stelt het rapport op het gebied van milieu: “We besluiten dat PDPO II een positieve 
uitwerking heeft gehad op de milieuprestaties van de landbouwsector. Door het aangaan van 
agromilieuverbintenissen kon een vermindering van de stikstofresidu’s en dierlijke stikstofinput en van het 
gewasbeschermingsmiddelengebruik gerealiseerd worden. De impact van agromilieuverbintenissen hangt 
hierbij vaak samen met de grootte van het areaal waarop deze werden toegepast.” 
 
Het rapport gaat dieper in op een aantal milieueffecten: 

- “De totale vermeden gewasbeschermingsmiddelen [door PDPO II] over de periode 2007 tot en 
met 2014 bedraagt ca. 0,7 miljoen kg actieve stof, wat overeenkomt met een reductie van 2,7 
% ten opzichte van de referentiesituatie.” “Als referentiesituatie [werd] het 
gewasbeschermingsmiddelengebruik in 2006 in de Vlaamse landbouw gekozen, namelijk ca. 
3 111 936 kg actieve stof.”  

o “Mechanische onkruidbestrijding wordt alleen toegepast ter vervanging van 
herbiciden.” De maatregel “Mechanische onkruidbestrijding” zorgde voor 100% 
reductie van het herbicidengebruik wat overeenkomt met 4,1 kg actieve stof per ha 
en was in PDPO II verantwoordelijk voor een totale reductie van actieve stof met 139 
572 kg. Het aantal hectaren dat jaarlijks onder deze maatregel lag, varieerde in de 
periode 2007 – 2014 tussen 2 803 en 6 191 ha. 

o Verwarringstechniek, “ook de feromoonverwarringstechniek genoemd, impliceert het 
inzetten van feromonen ter verwarring van insecten, zoals de fruitmot en bladrollers, 
in de pitfruitteelt. Wanneer deze maatregel consequent wordt toegepast, kan een 
vermindering van 2 tot 3 bespuitingsrondes bereikt worden [… ] ten opzichte van de 
gebruikelijke 6 à 8 rondes voor pitfruit […].” Verwarringstechniek heeft een 
reductiepotentieel van 33,3% aan insecticidengebruik. Als referentiesituatie nam de 
ex post evaluatie het insecticidegebruik in peren (laagstam), nl. 1 kg actieve stof per 
ha (gebaseerd op een studie waarin gegevens van 2005-2011 werden gebundeld). De 
maatregel “Verwarringstechniek” zorgde dus voor een reductie van 0,333 kg actieve 
stof per ha en was verantwoordelijk voor een reductie van 13 189 kg actieve stof. 



Verwarringstechniek werd pas vanaf 2010 aangeboden als agromilieumaatregel 
binnen PDPOII. Het aantal hectaren dat jaarlijks onder deze maatregel lag, varieerde 
in de periode 2010 – 2014 tussen 7 485 en 8 145 ha. 
 

- “De totale vermeden N-residu en dierlijke N-input over de gehele PDPO II – periode bedraagt 
ca. 22,5 miljoen kg N, wat een reductie van ca. 2,3% ten opzichte van de referentiesituatie 
impliceert.” Het referentiejaar was 2006.  

o “Het stikstoffixerend vermogen van vlinderbloemigen (zoals luzerne, klaver, 
peulvruchten) en permanente bodembedekking resulteert in lagere noodzaak voor 
bemesting en een laag stikstofresidu. […] de reductie door deze maatregel [wordt] 
ingeschat op 65 kg N/ha.” De maatregel “Teelt van vlinderbloemigen” zorgde in PDPO 
II voor een vermeden N-residu en dierlijke N-input van 2,7 miljoen kg N. Het aantal 
hectaren dat jaarlijks onder deze maatregel lag, varieerde in de periode 2007 – 2014 
tussen 4 261 en 6 472 ha. 

- Er wordt ook een secundair effect van de “Teelt van vlinderbloemigen” beschreven: “Het 
totaal vermeden bodemverlies dat dankzij het PDPO II-programma werd bewerkstelligd, 
wordt geraamd op 0,7 miljoen ton.” Dit komt overeen met een reductie van 6,4 % van de 
referentiesituatie (totaal theoretisch bodemverlies in de periode 2007-2014). De maatregel 
“Teelt van vlinderbloemigen” zorgde ervoor dat een bodemverlies van 38 233 ton vermeden 
werd. 

 
De bovenstaande informatie biedt in theorie de mogelijkheid om de efficiënte van de maatregelen te 
kwantificeren. Toch dient daar omzichtig mee omgesprongen te worden, zeker als het de bedoeling is de 
efficiëntie van maatregelen te vergelijken. Voor mechanische onkruidbestrijding bijvoorbeeld, bedroeg 
de subsidie in PDPO II 250 euro per hectare. Mechanische onkruidbestrijding zorgt voor een 100% 
reductie van het herbicidengebruik op de betrokken percelen, nl. een reductie van 4,1 kg actieve stof per 
ha, waardoor gesteld zou kunnen worden dat voor een reductie van 1 kg actieve stof per ha 60,98 euro 
per ha aan subsidie nodig was, of rekening houdende met de Europese cofinanciering, 30,48 euro aan 
Vlaamse subsidies. De vraag zou dan gesteld kunnen worden of met dezelfde middelen op een andere 
manier meer effect bereikt kan worden. Het antwoord daarop is niet zo eenduidig. Vooreerst geeft de 
hoeveelheid gebruikte actieve stof slechts deels de milieudruk van gewasbeschermingsmiddelen weer. 
Middelen die in grote hoeveelheden gebruikt worden, zijn soms weinig toxisch of omgekeerd. Bovendien 
moet er ook rekening gehouden met secundaire effecten. Zo zorgt mechanische onkruidbestrijding ook 
voor verluchting van de bodem en een betere wateropname door de grond. Er kan ook een positief 
effect zijn op erosie. De maatregel zorgt er ook voor dat meer landbouwers mechanische 
onkruidbestrijding toepassen en dit stimuleert de vernieuwing en verbetering van technieken en 
machines die daarvoor gebruikt kunnen worden. 
 

2.5.1.2 Ex ante evaluatie PDPO III, eindrapport 

Zoals reeds aangehaald wordt bij de opmaak van elk programmadocument voor een nieuwe PDPO-
periode een ex ante evaluatie uitgevoerd. Het eindrapport van de ex ante evaluatie van PDPO III 
oordeelde dat het verderzetten van de maatregelen uit PDPO II soepel kan verlopen: “De 
agromilieuklimaatmaatregelen die de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, 
verwarringstechniek in de fruitteelt, behoud lokale veerassen […] ondersteunen, worden – mits enkele 



12 

 

wijzigingen – voortgezet uit PDPO II en zijn goed gekend bij hun doelgroep. De implementatie zou 
weinig problemen mogen opleveren.” 
 
De ex ante evaluatie van PDPO III beoordeelde de coherentie van PDPO III met ander specifiek Vlaams 
beleid rond landbouw, platteland, milieu en ruimte. 
 
“Wat het Vlaamse landbouwbeleid betreft is PDPOIII coherent met het strategisch Plan Biologische 
Landbouw 2013-2017, het Actieplan voor jonge landbouwers (2006), het Actieplan Varkenshouderij (2011), 
het Strategisch Plan Korte Keten (2011) en het Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen (2012). 
 
In juni 2013 werd het Vlaams Plattelandsbeleidsplan 2013-2015 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
PDPO III is coherent met dit actieprogramma, maar de verwijzingen naar PDPO III in het document zijn 
echter zeer beperkt (zoals ook werd gesteld in het advies van de SALV). De evaluator beveelt aan om in 
dit actieprogramma de taakverdeling tussen de betrokken overheden en partners, de rol van PDPO en 
andere instrumenten en de bijhorende financiering te expliciteren. Op deze manier zouden ook hiaten in 
het plattelandsontwikkelingsbeleid zichtbaar worden en kunnen alle middelen zo efficiënt mogelijk 
ingezet worden. 
 
Gelet op de belangrijke milieu-impact van de landbouwsector is het evident én wenselijk dat heel wat 
maatregelen in het PDPO III passen binnen één of meerdere plandoelstellingen van het Milieubeleidsplan 
2011-2015, in het bijzonder de plandoelstellingen gericht op: 
 

- luchtkwaliteit en reductie van broeikasgasemissies >> maatregelen uit Prioriteit9 5 

- oppervlakte-, grondwater- en bodemkwaliteit >> maatregelen uit Prioriteit 4 

- biodiversiteit >> maatregelen uit Prioriteit 4 
 
Wat de relatie met het Groenboek Beleidsplan Ruimte [GBR] betreft, speelt het PDPO-programma vooral 
in op de thema’s van de cluster “van een weerbarstige naar een veerkrachtige ruimte”. De maatregelen 
i.f.v. de competitiviteit van de landbouw en de vitaliteit van het platteland sluiten aan bij thema 
“levenskrachtig platteland” van de cluster “verscheidenheid op mensenmaat”.” 
 

Naast deze algemene beoordeling wordt ook de coherentie van de afzonderlijke maatregelen 
beoordeeld. Tabel 5 geeft een overzicht van de voorliggende maatregelen en hun relatie met 
respectievelijk het Milieubeleidsplan, het Beleidsplan Ruimte en de Vlaamse actieplannen specifiek 
omtrent landbouw zoals weergegeven in het eindrapport van de ex ante evaluatie. 

Tabel 5: Relatie van de PDPO-maatregelen met het Milieubeleidsplan, het Beleidsplan Ruimte en de Vlaamse actieplannen 
specifiek omtrent landbouw (tabel uit het eindrapport van de ex ante evaluatie van PDPO III). 

Doelstelling / maatregel 
Relatie met 

Relatie met 
Milieubeleidsplan 

Relatie met Beleidsplan 
Ruimte 

Relatie met Vlaamse 
actieplannen 

                                              
9 De prioriteiten waarnaar hier verwezen wordt, maken deel uit van de zes Europese prioriteiten voor plattelandsontwikkeling waarrond het PDPO III-programma is 
opgebouwd met:  

- Prioriteit 4: Herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die aangewezen zijn op de landbouw en de bosbouw.  
- Prioriteit 5: Bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en steun voor de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in 

de landbouw-, de voedsel-, en de bosbouwsector 



Mechanische 
onkruidbestrijding 

Maatregel draagt bij aan 
plandoelstellingen:  
- 4a/c verbetering 

oppervlaktewater-
kwaliteit  

- 4b/c verbetering 
grondwaterkwaliteit  

- 5b vermindering 
emissies van 
verontreinigende 
stoffen naar het water 

Maatregel draagt bij aan 
thema: Groen-blauwe 
dooradering garanderen 

 

Verwarring van insecten 
in de fruitteelt 

Maatregel draagt bij aan 
plandoelstellingen:  
- 4a/c verbetering 

oppervlaktewater-
kwaliteit  

- 4b/c verbetering 
grondwaterkwaliteit  

- 5b vermindering 
emissies van 
verontreinigende 
stoffen naar het water  

Maatregel draagt bij aan 
thema: Groen-blauwe 
dooradering garanderen  

 

Genetische diversiteit 
(lokale dierenrassen)  

Maatregel draagt bij aan 
plandoelstellingen:  
- 2a behoud, herstel en 

versterking 
biodiversiteit  

Geen relatie met GBR  

Teelt van 
vlinderbloemigen als 
eiwitbron  

Maatregel draagt bij aan 
plandoelstellingen:  
- 3a verbetering 

luchtkwaliteit  
- 5a vermindering 

emissies van 
verontreinigende 
stoffen naar de lucht  

Maatregel draagt bij aan 
thema: Spons voor 
klimaatverandering  

Deze maatregel is in lijn 
met het Actieplan voor 
Alternatieve Eiwitbronnen 

 

2.5.2 Teelt van vezelvlas en vezelhennep met verminderde bemesting (ex durante) 

De maatregel “Teelt van vezelvlas en vezelhennep met verminderde bemesting” maakte nog geen deel 
uit van PDPO II. Hij werd ook pas laat ingeschreven in PDPO III waardoor hij nog niet opgenomen werd 
in de ex ante evaluatie van PDPO III. Een evaluatie door een externe evaluator van deze maatregel is op 
dit moment dan ook nog niet beschikbaar. De maatregel zal mee geëvalueerd worden in de ex post 
evaluatie van PDPO III. Er zijn wel al interne cijfers van het Departement Landbouw en Visserij 
beschikbaar waaruit de vermeden stikstofinput door toepassing van deze maatregel berekend kan 
worden. De reductiefactor N-residu of dierlijke N-input voor de maatregel wordt geschat op 170 kg N/ha. 
Voor de jaren 2016-2017-2018 betekent dat een stikstofinput van 75 715 kg vermeden kon worden door de 
maatregel “Teelt van vezelvlas en vezelhennep met verminderde bemesting”. De arealen die voor deze 
maatregel in 2016-2017-2018 jaarlijks uitbetaald werden varieerden tussen 144 en 150 ha. 
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2.5.3 Resultaten van een grootschalige bevraging in 2018 (ex durante) 

In een grootschalige online enquête in 2018 van het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse 
Landmaatschappij werden zowel landbouwers met een verbintenis als landbouwers die in aanmerking 
komen voor een of meerdere agromilieu- en klimaatmaatregelen bevraagd. De resultaten hebben 
betrekking op zowel de maatregelen van het departement als VLM. 

Er werd onder meer gepeild naar de hoogte van de vergoedingen. “De vergoeding die de landbouwer 
ontvangt voor het uitvoeren van maatregelen bestaat uit een compensatie voor de geleverde 
inspanningen en de volledige of gedeeltelijke inkomstenderving. Een groot deel van de respondenten 
met een verbintenis vindt de huidige vergoeding in verhouding staan tot de gevraagde inspanningen. 
Die appreciatie verschilt echter sterk per maatregel/pakket.”  

“Wat de agromilieumaatregelen beheerd door het Departement Landbouw en Visserij betreft scoort de 
“teelt van vlinderbloemigen” het hoogst: 81% van de respondenten met deze maatregel vindt dat de 
vergoeding in verhouding staat tot de gevraagde inspanningen […]. De andere agromilieumaatregelen 
scoren opvallend lager: 65% vindt de vergoeding voor mechanische onkruidbestrijding passend, gevolgd 
door 61% van degenen met de maatregel “verwarringstechniek fruitteelt”. Wat de teelt van vezelvlas 
betreft vindt 56% de vergoeding passend, gevolgd door 53% voor degenen met de maatregel “behoud 
lokale rundveerassen”. De maatregel “behoud lokale schapenrassen” scoort het laagst: slechts 33% van 
de respondenten met deze maatregel vindt de vergoeding passend […]. Hierbij dient wel vermeld te 
worden dat het aantal respondenten voor enkele van deze maatregelen wel laag is (nl. lokale 
rundveerassen: 17; lokale schapenrassen: 12; teelt van vezelvlas: 9)”. 

Er werd ook gepolst naar de redenen waarom landbouwers geen verbintenis afsluiten. “Factoren die hen 
zouden kunnen overtuigen om toch een contract te sluiten, zijn op de eerste plaats minder lasten 
(controles, papierwerk, etc.). [en op de tweede plaats een hogere vergoeding]. Er zal dus nog verder 
moeten gewerkt worden aan een administratieve vereenvoudiging voor de landbouwers.” Aangezien de 
maatregel deel uitmaakt van PDPO III en gecofinancierd wordt vanuit het Europese landbouwbudget 
gelden ook de Europese controlevereisten en deze kunnen dus niet als dusdanig eenzijdig vanuit 
Vlaanderen gewijzigd worden. Bovendien maken de controles uitgevoerd door het departement deel uit 
van een performant controlesysteem en maken controles inherent deel uit van de maatregel. Zoals 
eerder aangegeven is het proces voor de LV-agromilieumaatregelen van het departement nagenoeg 
papierloos.  

2.5.4 Voorbeelden uit het buitenland: studie van het Departement Landbouw en Visserij 

Op de website van de Europese Commissie, nl. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/rural-development/country_en, zijn de plattelandsprogramma’s van 
alle lidstaten terug te vinden. Daarin zijn ook de agromilieu- klimaatmaatregelen opgenomen. 

In de studie “Agromilieu- en klimaatmaatregelen: verkenning van zes West-Europese regio’s” 
(Departement Landbouw en Visserij, 2017) worden specifiek de maatregelen uit het PDPO-programma 
van Wallonië, Nederland, Duitsland (Nedersaksen), Frankrijk (Nord-Pas de Calais), Schotland en 
Denemarken onder de loep genomen. “Bij de keuze van [deze] landen en regio’s werd er vooral op gelet 
dat er analoge bodems zoals in Vlaanderen voorkomen en het klimaat niet te zeer verschilt. Bovendien 
[veronderstelde de studie] dat bij voorbeelden die onderling toch voldoende verschillen (bv. omdat 
bepaalde grondgebruiksvormen er verschillend primeren), originele maatregelen aan het licht kunnen 
komen die inzetten op de belangrijkste vormen van grondgebruik.” 



Uit de samenvatting en de conclusies en aanbevelingen van deze studie kan o.a. volgende geleerd en 
genoteerd worden: 

Alle besproken regio’s zetten sterk in op waterbeheer (waterkwaliteit en water beter ophouden). 
Nederland kiest zelfs om integraal in te zetten op beter waterbeheer. Ook het Franse departement Nord-
Pas de Calais biedt een vrij breed scala maatregelen en acties aan die finaal waterdoelen dienen.” Bij 
Wallonië is de link met biodiversiteit nooit veraf. Maatregelen van de Duitse deelstaat Nedersaksen 
hechten veelal belang aan bodemkwaliteit. Naast de klemtoon op waterbeheer ijvert Schotland ook voor 
de verweving tussen biobedrijven en natuur door natuurlijke processen maximaal te betrekken bij de 
bedrijfsvoering. De Deense aanpak is inzake aantal maatregelen beperkt en zet vooral in op een betere 
protectie van waterrijke gebieden tegen verdroging, vermesting of uitstoot van broeikasgassen.  

- Nederland zet, anders dan alle overige regio’s, op organisatorisch vlak ook in op structurele 
vernieuwing, door de organisatie die steekt achter de AMKM-maatregelen ten gronde anders 
te organiseren via collectieven. Verwacht mag worden dat dit op termijn effectievere 
resultaten kan opleveren.  

- Wallonië pakt de overstromingsproblematiek vanaf de bron aan door meer ruimte aan water 
te geven. Door de maatregel te koppelen aan diverse evenwaardig gestelde prioriteiten, kan 
het draagvlak (ook financieel) vergroten. Vlaanderen subsidieert kleine landschapselementen. 
Naar analogie van Wallonië kunnen deze elementen eventueel strategisch ingezet worden 
tegen erosie of kan de maatregel geadapteerd worden, bv. door deze ook in te zetten in 
functie van historische landschapsrenovatie. 

- Nedersaksen moedigt het gebruik van de Cultanbemestingsmethode aan, die als techniek in 
Vlaanderen nog weinig bekend is. Ook de mechanische verwijdering van spontane opslag 
van vorige teelten kan voor Vlaanderen een beloftevolle techniek zijn, vermits deze methode 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan reduceren en de techniek nu voldoende 
op punt staat om op grotere schaal te worden ingezet (bv. bij spontane opslag van 
aardappelen).  

- Nord-Pas de Calais en het Franse nationale kaderprogramma bieden diverse 
aanknopingspunten aan om Vlaanderen te kunnen inspireren. Een structurele aanpak van de 
bestuivingsproblematiek kan - mits verbeteringen ten opzichte van het Franse model die 
duidelijk nog mogelijk zijn wat betreft de ruimtelijke inbrenging van bloemen of een meer 
expliciete verbreding van de maatregelen geënt op diverse bijensoorten - zorgen voor een 
beter verzekerde bestuiving en een betere bescherming tegen plagen van 
landbouwgewassen. Het actief aanwenden van oude huisdierrassen in nieuwe rassen lijkt 
heel zinvol om zich te wapenen tegen de klimaatverandering en dierziektes. Tegelijk kan 
deze maatregel er toe leiden dat eigen eiwitbronnen en graansoorten nog efficiënter worden 
benut (vertering). De idee om bodems te verrijken met waardevolle mineralen die in de 
restproducten van bepaalde gewassen steken, kan meervoudige voordelen bieden. Het telen 
van eiwithoudende gewassen als klimaatadaptatiemaatregel (met oog op verminderd 
waterverbruik), betreft een interessante invalshoek en kan zonder veel aanpassing worden 
overgenomen. De idee om ooibossen in stand te houden kan inspireren tot andere ideeën: 
het planten en exploiteren van ooibossen én rietvelden kan tegelijk biomassa produceren, 
grondwatertafels herstellen, koolstof vastleggen en – indien gunstig gesitueerd – stedelijke 
hitte-eilanden helpen voorkomen. Ook de maatregel om de situering van percelen voor 
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braaklegging te bekijken vanuit een breder ruimtelijk perspectief kan zinvol zijn, bv. met oog 
op ecosysteemdiensten.  

- Schotland zet o.m. in op oude veerassen omdat graslanden vaak ruiger of natter zullen 
worden in functie van agromilieu- en klimaatmaatregelen.  

- Omdat Denemarken prioritair werkt aan de verbetering van de biodiversiteit en het water- 
en bodembeheer door de implementatie van meer milieu- en klimaatvriendelijke 
managementpraktijken, vielen nogal wat maatregelen buiten de focus van dit rapport. 
Denemarken ziet bijzondere uitdagingen in getijdegebieden. Bepaalde Vlaamse 
onderzoeksprojecten (o.m. Ccaspar) zien evenzeer toekomstige uitdagingen voor de 
getijdegebieden in Vlaanderen. Maar het ontbreekt in Vlaanderen momenteel nog aan een 
meer globale of toekomstgerichte visie, of aan voldoende opschaling in diverse Vlaamse 
getijdegebieden (bv. kustpolders).  

In vele gevallen heeft een maatregel doorwerking op diverse prioriteiten of focusgebieden. Met 
maatregelen die verband houden met waterbeheer wordt bv. vaak tegelijk proactief ingespeeld op de 
gevolgen van de klimaatwijziging. Of gekozen wordt voor een ‘brede’, dan wel een zeer gerichte 
maatregel betreft een keuze die bovendien goed verantwoord kan worden omdat de specifieke noden 
per regio kunnen verschillen.” 

Opmerking: Zoals eerder aangehaald zijn er in het Vlaams PDPO III twee types van agromilieu- en 
klimaatmaatregelen: naast de LV-agromilieumaatregelen van het Departement Landbouw en Visserij zijn 
er ook nog de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij. Bij de vergelijking van de 
AMKM in Vlaanderen met die van andere lidstaten of regio’s moet het globale pakket bekeken worden 
en niet alleen de LV-agromilieumaatregelen. 

 

2.5.5 Vlaams Ruraal Netwerk: Ervaringsplatform (9 juli 2018) 

Op 9 juli 2018 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk een ervaringsplatform (met als doelgroep de 
collega’s van de beheersdiensten van PDPO III) waarop het een toelichting gaf over de agromilieu-
klimaatmaatregelen in andere Europese lidstaten en regio’s. Er waren een aantal algemene bevindingen. 
Zo kwamen volgende uitdagingen en aandachtspunten regelmatig terug: 

- Hoe kunnen vrijwillige maatregelen aantrekkelijker gemaakt worden? 

- Hoe kan omgegaan worden met de behoefte aan het geven aan incentives? 

- Hoe kan ingezet worden op resultaatgerichtheid waarbij de maatregelen ook eenvoudig 
blijven? Hoe kan een goede balans gevonden worden tussen de gevraagde inspanningen en 
het doel van de maatregel? 

- Bij het uitwerken van de maatregelen is een participatief proces belangrijk. 

- Hoe kunnen de milieudoelen gehaald worden? 

Volgende voorbeelden werden als inspiratiebron gepresenteerd: 

- Wales gebruikt geotagged photography als controle-instrument. 

- In Oostenrijk is landbouwtraining een voorwaarde om steun te krijgen. 



- In Wallonië speelt het adviesorgaan Natagriwal een grote rol bij de advisering en 
sensibilisering van de landbouwers. 

- De degressieve betalingspercentages gebruikt bij een Schotse maatregel hebben voor- en 
nadelen. 

- In Denemarken wordt de hoge grondprijs als een obstakel ervaren voor deelname aan de 
maatregelen. 

- Het System Evergreen in Oostenrijk moet er voor zorgen dat het grootste deel van het 
akkerbouwland het heel jaar door groen bedekt is. 

- Engeland heeft een maatregel voor het voeden van akkervogels in de winter. 

Opmerking: Ook hier geldt dat bij de vergelijking van de AMKM in Vlaanderen met die van andere 
lidstaten of regio’s het globale pakket van AMKM-maatregelen bekeken moet worden. 

3 CONCLUSIE 

De ex post evaluatie van PDPO II en ex ante evaluatie van PDPO III tonen aan dat de hier voorliggende 
AMKM-maatregelen van het Departement Landbouw en Visserij bijdragen tot de vooropgestelde milieu- 
en klimaatdoelstellingen en dat steun vanuit de overheid hiervoor nodig is. Ze gebeuren bovendien via 
een performante en nagenoeg papierloze procesflow die gebruik maakt van een gedigitaliseerd en 
geïnformatiseerd Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem. Het bestaande uitgebreid Europees kader, 
inclusief strikte evaluatievoorwaarden en inherente periodieke heroverweging, maakt een diepgaande 
spending review voor deze maatregel minder relevant. 

Als we rekening houden met de raming van het Vlaams budget voor deze maatregel voor 2021 van 
4 000 000 euro dan betekent een besparing: 

- van 5% een reducering van het Vlaams budget met 200 000 euro; 

- van 15% een reducering van het Vlaams budget met 600 000 euro. 

Deze bedragen moeten evenwel verdubbeld worden om het totaal effect op de maatregel te kennen 
gezien de Europese cofinanciering van 50%. 

Een besparing op deze maatregel kan twee vormen aannemen: 

1) Lagere steunbedragen per areaal/dier: 

Deze besparingspiste zal tot gevolg hebben dat de gemaakte kosten en gederfde inkomsten niet 
meer zullen vergoed worden zoals vandaag. Deze kosten worden momenteel al niet volledig, 
maar slechts aan 80% vergoed en een aanmoediging wordt niet gegeven. Uit de evaluatie blijkt 
dat landbouwers in hun keuze tot al dan niet intekenen op deze maatregel ook kijken naar de 
steunbedragen. Slechts voor één maatregel achtte men het steunbedrag afdoende (i.e. meer dan 
80% van de respondenten vond de vergoeding volstaan). Bij een verlaging van de huidige 
steunbedragen is de verwachting dus dat landbouwers zullen afhaken aangezien de vergoeding 
dan (nog meer) als onvoldoende dekkend wordt gezien waardoor de impact van de betreffende 
maatregelen zal verminderen. 
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2) Het schrappen van één of meerdere LV-agromilieumaatregelen: 

Deze besparingspiste zorgt ervoor dat de impact die vandaag gegenereerd wordt (cfr. hoofdstuk 
2.5) op het vlak van milieu zal verminderen of verdwijnen tenzij landbouwers deze maatregelen 
vrijwillig zouden toepassen zonder vergoeding. Gezien de cijfers aantonen dat nog niet de 
volledige populatie/areaal dat vandaag in aanmerking komt, wordt gesubsidieerd is de kans 
klein dat op vrijwillige basis op een even grote schaal de maatregelen zullen worden blijven 
toegepast. Met betrekking tot de maatregelen die al in het eerdere PDPO II opgenomen waren, 
werd in de ex post evaluatie van PDPO II een continuering aanbevolen. 

In het kader van het nieuwe GLB dat van start gaat in 2023 en loopt tot 2027 zal de set van 
AMKM-maatregelen sowieso herbekeken worden. Dat de AMKM deel zullen uitmaken van het 
nieuwe programma is duidelijk. De Europese Commissie houdt immers in haar voorstellen voor 
het nieuwe GLB vast aan de huidige principes: een minimaal percentage (30% in het momenteel 
voorliggende voorstel van de Europese Commissie, gelijklopend aan de huidige vereisten) van de 
pijler 2-middelen moet uitgaan naar maatregelen die gericht zijn op milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen én elke lidstaat moet verplicht 
agromilieuklimaatverbintenissen voorzien. Dat betekent echter niet dat op Vlaams niveau een 
kopie zal gemaakt worden van het huidige programma voor de opmaak van het nieuwe. De 
tussentijdse evaluatie van de AMKM uit het huidige PDPO III zullen, net als de resultaten van 
bevragingen en studies van voorbeelden in het buitenland, mee de invulling bepalen. In lijn met 
het regeerakkoord en de maatschappelijke uitdagingen zal ingezet worden op de groene 
architectuur. De invulling van de nieuwe/bijgestuurde AMKM-maatregel is nog onvoldoende 
gekend om hier al veel details mee te geven, maar enkele wijzigingen kunnen al aangestipt 
worden. Binnen de groene architectuur zullen meerjarige verbintenissen van de AMKM een 
coherent geheel gaan vormen met eenjarige verbintenissen, de zogenaamde “ecoregelingen”. De 
mogelijkheid om ecoregelingen af te sluiten is nieuw in het GLB en laat toe om in te spelen op de 
concrete landbouwpraktijken.  De in deze fiche voorliggende LV-agromilieumaatregelen zullen 
bijgestuurd worden om de middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Wat volgt gaat 
daar verder op in, weliswaar onder voorbehoud: op dit moment zijn de Europese 
wetsvoorstellen nog niet goedgekeurd en zijn alle details nog niet gekend. Bovendien moeten 
zowel de Vlaamse Regering als de Europese Commissie nog hun goedkeuring hechten aan het 
plan dat finaal voorgelegd zal worden.  

- Verwarringstechniek in de fruitteelt: Zoals aangehaald in de evaluatie wordt deze maatregel 
op bijna de helft van de potentiële areaal toegepast. De maatregel is geëvolueerd naar een 
goede landbouwpraktijk die zijn doelgroep bereikt heeft. Hij zal dan ook niet meer in het 
nieuwe PDPO opgenomen worden. 

- Mechanische onkruidbestrijding: deze maatregel zal in het nieuwe GLB onder de vorm van 
een ecoregeling opengesteld worden. Het potentiële areaal wordt in het huidige GLB immers 
nog lang niet bereikt. Het vijfjarig karakter van de verbintenissen speelt daar een grote rol 
in. Mechanische onkruidbestrijding wordt typisch toegepast in rijenteelt en meer bepaald in 
de groententeelt zoals bv. kolen. De landbouwers van deze teelten werken vaak met 
contracten met de industrie waardoor ze een minimale contractoppervlakte moeten 
aanhouden. De verbintenis impliceert echter een absoluut verbod op het gebruik van 
herbiciden, ook in voor- en nateelten. Wanneer de landbouwer deze niet mag toepassen in 
uitzonderlijke omstandigheden, loopt hij het risico niet aan het contract te kunnen voldoen. 



Langs de andere kant, betekent het niet nakomen van de verbintenis niet alleen het verlies 
van de subsidie voor het betreffende jaar, maar ook van de steun van de voorgaande jaren, 
met daar bovenop een mogelijke financiële sanctie. De overstap naar eenjarige verbintenissen 
moet de drempel om mechanische onkruidbestrijding toe te passen verlagen. 

- Teelt van vezelvlas en vezelhennep met verminderde bemesting: uit de cijfers blijkt dat het 
hier om een kleine maatregel gaat. Slechts een 20-tal verbintenissen wordt hiervoor 
afgesloten. Op zich impliceert een maatregel met een klein aantal begunstigden niet dat deze 
maatregel zijn doel niet bereikt, toch zijn er in het geval van deze maatregel een aantal 
redenen waarom er geen verderzetting ervan in het nieuwe GLB zal zijn. De maatregel heeft 
weinig potentieel om verder te groeien.  

o Het is moeilijk het vijfjarig karakter te verenigen met de praktijk. Vlas kent vanwege 
zijn ziektegevoeligheid een rotatie van 6 à 7 jaar, wat maakt dat een landbouwer, wil 
hij aan de verbintenis kunnen voldoen, voldoende areaal moet hebben om vlas te 
telen.  

o De verbintenissen worden afgesloten door de landbouwers zelf, maar vlas wordt 
typisch door landbouwers gezet in opdracht van “vlassers”, de verwerkers van vlas. 
Naast het voldoen aan de verbintenisvoorwaarden, moet de verbintenis ook nog 
passen binnen het contract dat de landbouwer met de vlasser aangaat.  

o De voorwaarde van een verminderde bemesting heeft teelttechnische gevolgen: de 
kwaliteit van de vlasvezels wordt negatief beïnvloed door een beperkt N- en P-
gebruik. 

- Teelt van vlinderbloemigen: Ook deze maatregel zal in het nieuwe GLB aangepast worden. 
De maatregel zal deel uitmaken van de GLB-fiche milieu-, klimaat- en 
biodiversiteitsvriendelijk teelten.  

o Voor éénjarige teelten zal een ecoregeling afgesloten kunnen worden. 

o Voor meerjarige teelten, zoals gras-klaver en gras-luzerne, worden de 
verbintenistermijnen korter en zullen kortlopende agromilieuverbintenissen 
afgesloten kunnen worden: standaard zullen deze verbintenissen twee jaar lopen, 
maar de landbouwer heeft de optie om de verbintenis met één jaar te verlengen. 
Deze looptijden zijn optimaal om het resultaatgerichte doel van de maatregel, nl. N-
fixatie door de aanwezigheid van vlinderbloemigen te bewerkstelligen. Na aflopen 
van de verbintenis zal de landbouwer op hetzelfde perceel niet aansluitend meteen 
opnieuw een gelijkaardige verbintenis kunnen afsluiten om te voorkomen dat 
grasland onnodig te snel gescheurd wordt. 

De lijst van mogelijke gewassen onder de maatregel in het nieuwe GLB wordt uitgebreid met 
onder andere bijkomende eiwitteelten. Daar waar in de huidige maatregel de focus ligt op 
“feed”gewassen, zal de nieuwe maatregel bovendien ook openstaan voor “food”gewassen. De 
bijsturing van de maatregel speelt daarmee in op de maatschappelijke vragen, de 
verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten en past binnen de eiwitstrategie. 
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4 INFORMATIEBRONNEN 

- Brochure Vlaams Programma Voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 PDPO III (Departement 
Landbouw en Visserij, 2015): 
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/brochure_pdpo_iii_versie_15_april_2020.p
df  

- Ex post evaluatie PDPO II, eindrapport (opdracht uitgevoerd door IDEA Consult NV, 2016):  
eindrapport_ex_post_finaal.pdf (vlaanderen.be) 

- Ex ante evaluatie PDPO III, eindrapport (opdracht uitgevoerd door IDEA Consult – Antea Group – 
Universiteit Gent, 2013):  
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/studies/2013/ex-ante-evaluatie-van-het-
vlaamse-programma-voor  

- Wat denkt de landbouwer over agromilieu- en klimaatmaatregelen? Resultaten van een 
grootschalige bevraging in 2018 (Departement Landbouw en Visserij, 2018):  
Wat denkt de landbouwer over agromilieu- en klimaatmaatregelen? | Departement Landbouw & 
Visserij (vlaanderen.be) 

- Studie Departement Landbouw en Visserij, Agromilieu- en klimaatmaatregelen: verkenning van 
zes West-Europese regio’s (Departement Landbouw en Visserij, 2017): 
Agromilieu- en klimaatmaatregelen: verkenning van zes West-Europese regio’s | Departement 
Landbouw & Visserij (vlaanderen.be) (2017) 

- Documenten PDPO III: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/publicaties  
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omschakeling naar duurzame visserij en aquacultuur, 
structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector 
wil de Vlaamse overheid alle verrichtingen bevorderen 
die de productiviteit van de rederijen en de aquacultuur 
verhogen, hun rentabiliteit verzekeren en de kostprijs 
verminderen. 

Waarom? Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en 
Aquacultuursector (FIVA) werd bij decreet van 13 mei 
1997 opgericht als een openbare instelling van categorie A 
met rechtspersoonlijkheid. De opdracht bestaat erin 
binnen het Vlaamse Gewest financiële middelen ter 
beschikking te stellen van reders en viskwekers, en ook 
van hun verenigingen en coöperaties, voor 
structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector. 
Bedoeling is alle verrichtingen te bevorderen die de 
productiviteit van de rederijen en de aquacultuur 
verhogen, hun rendabiliteit verzekeren, en de kostprijs 
verminderen.  
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1 CONTEXT 

1.1 HET FIVA  

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (hierna genoemd “het FIVA”) 
werd opgericht bij het decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een Financieringsinstrument 
voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 2005, 19 
december 2008, 9 juli 2010 en 28 juni 2013. 

De organisatie van het FIVA wordt geregeld via het werkings- en beheersbesluit: besluit van de Vlaamse 
Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA en de 
verrichtingen die voor steun in aanmerking komen, laatst gewijzigd op 15 mei 2020 (hierna genoemd 
“BVR FIVA”). 

De opdracht van het FIVA bestaat uit het ter beschikking stellen van financiële middelen aan reders, 
viskwekers, hun verenigingen en aanverwante sectoren (visveilingen, visverwerkingsbedrijven, …). Door 
diversificatie, omschakeling naar duurzame visserij en aquacultuur, structuurverbetering in de visserij- 
en aquacultuursector wil de Vlaamse overheid alle verrichtingen bevorderen die de productiviteit van 
de rederijen en de aquacultuur verhogen, hun rentabiliteit verzekeren en de kostprijs verminderen.  

Daarnaast werd via het ministerieel besluit van 19 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA 
en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 
22 mei 2019 (hierna genoemd “MB FIVA”), ook een aantal praktische modaliteiten inzake deze 
steunverlening vastgelegd. 

De Vlaamse regelgeving is volledig in overeenstemming met de bepalingen van het Europees Fonds voor 
Maritieme zaken en visserij, programmaperiode 2014-2020 met effectieve uitvoering tot 31/12/2023 via de 
zogenaamde n+3 regel (hierna genoemd het ”EFMZV”). Het EFMZV is het Europese structuurfonds 
waarmee invulling gegeven wordt aan het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). 

Via het FIVA wordt voorzien in de noodzakelijke Vlaamse cofinanciering van projecten die in 
aanmerking komen voor EFMZV steun. Als algemene regel geldt hiervoor een 50/50 verhouding van het 
steunpercentage FIVA/EFMZV. De maximale steunpercentages zijn vastgelegd in de regelgeving. 

 

1.2 HET EFMZV 

Specifiek voor de visserijmaatregelen in het kader van het EFMZV is dat er met een Belgisch Operationeel 
Programma (OP) wordt gewerkt, waarin zowel de maatregelen van Vlaanderen als Wallonië zijn 
opgenomen. Aangezien de FIVA maatregelen deel uitmaken van het Belgisch Operationeel Programma 
zijn ze ook onderhevig aan  het evaluatiekader dat vanuit Europa opgelegd wordt.  

De opmaak van het programmadocument voor het Belgisch Operationeel Programma kent een specifiek 
verloop dat de goede uitwerking van maatregelen moet garanderen en er voor moet zorgen dat er geen 
risico’s zijn voor de Europese Fondsen.  
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Een programmaperiode duurt in theorie zeven jaar en elk programma vindt doorgaans zijn basis in het 
vorige programma, al kan de set van maatregelen wijzigen of kunnen maatregelen al dan niet sterk 
bijgestuurd worden. Na de opmaak van een SWOT en nodenanalyse in samenwerking met diverse 
stakeholders wordt via de interventielogica een koppeling gemaakt met de benodigde maatregelen. De 
opmaak van een interventielogica moet dus mee bewaken dat efficiënte en effectieve maatregelen 
uitgewerkt worden. Subsidiebedragen worden ook gecertificeerd. Een externe evaluator voert een ex 
ante evaluatie uit en doet aanbevelingen voor aanpassingen. Pas na deze evaluatie en goedkeuring door 
de Vlaamse Regering en Waalse Regering voor de respectievelijke maatregelen per regio, vertrekt het 
Belgische programmadocument naar de Europese Commissie voor goedkeuring. Daar wordt het 
besproken via interservice consultatie met alle betrokken DG’s alvorens het wordt goedgekeurd. Na 
deze goedkeuring begint het programma te lopen, maar ook tijdens de programmaperiode gebeurt er 
jaarlijkse rapportering aan de Europe Commissie en wordt het programma permanent opgevolgd en 
bijgestuurd via een monitoringscomité met de diverse betrokken stakeholders en de EC. Zowel interne 
als externe audits op de uitvoering worden ook gedaan tijdens de looptijd van het programma. Na 
afloop van de periode gebeurt een ex post evaluatie door een externe evaluator. 

Ook bij de uitwerking van de in deze fiche voorliggende FIVA maatregelen uit het EFMZV, 
programmaperiode 2014-2020 werd gesteund op ervaringen uit het EVF (Europees Visserijfonds) van de 
voorgaande programmaperiode 2007-2013. Het eindrapport van de ex post evaluatie van het EVF bood 
een kapstok voor de FIVA maatregelen in EFMZV (zie verder punt 5.2.1.1). 

De ex ante evaluatie van EFMZV gebeurde tijdens de opmaak van het programma en werd uitgevoerd 
door een externe evaluator. De ex ante evaluatie van de milieu-impact van het programma gebeurde 
door een plan-MER. 

2 DOELSTELLING 

Het EFMZV is er op gericht om de het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) te ondersteunen via gerichte 
acties.  

Het GVB moet ervoor zorgen dat zowel de visserij als de aquacultuur ecologisch, economisch en sociaal 
duurzaam zijn en een bron van gezond voedsel voor de burgers van de EU vormen. Daarnaast moet het 
een dynamische visserijsector bevorderen en een goede levensstandaard voor de visserijgemeenschappen 
waarborgen. Hoewel het van belang is te zorgen voor zo groot mogelijke vangsten, moeten er wel 
beperkingen worden gesteld. De visserijpraktijken mogen het vermogen van de visbestanden om zich 
voort te planten niet schaden. Het huidige beleid bepaalt dat vangstbeperkingen moeten worden ingesteld 
die duurzaam zijn en zorgen voor het behoud van de bestanden op de lange termijn. Vis moet selectiever 
gevangen worden en er moet geleidelijk een einde komen aan de teruggooi van ongewenste vis. 

 

Het ondersteunen van de visserij- en aquacultuursector is verankerd in het Regeerakkoord: 

‘Aan de Vlaamse visserijsector wordt een toekomst gegeven door meer in te zetten op het vermarkten 
van vis als Vlaams kwaliteitsproduct, post-Brexit akkoorden met Groot-Brittannië af te sluiten, en 
tegelijk de vloot en de gebruikte technieken te verduurzamen en te moderniseren. Aquacultuur wordt 
gezien als een veelbelovende discipline. Er wordt ingezet op het stimuleren en onderzoeken van de 



mogelijkheden voor groei van de productie zowel op land als in zee, met zorgvuldige benutting van 
ruimte, water, grondstoffen en energie. Dit biedt kansen tot de ontwikkeling van een sterke, innovatieve 
en duurzame Vlaams aquacultuursector. 

We maken zo efficiënt mogelijk gebruik van de Europese middelen via het Europees Fonds Maritieme 
Zaken en Visserij (EFMZV). De middelen moeten ingezet worden om de specificiteit van de Vlaamse 
visserijsector en de uitdagingen het hoofd te bieden. De focus komt daarbij te liggen op de sociaal-
economische leefbaarheid van de sector.’ 

 

De algemene doelstellingen van het FIVA zijn opgenomen in het FIVA decreet. De tegemoetkomingen zijn 
bedoeld om verrichtingen te ondersteunen die: 

1° de structuur van rederijen en viskwekerijen verbeteren, hun rentabiliteit verzekeren en opvoeren, de 
kostprijzen verminderen; 

2° de diversificatie van de activiteiten in de visserij- en aquacultuursector bevorderen; 

3° de visserij- en aquacultuur met verbrede doelstellingen bevorderen; 

4° de duurzaamheid van de visserij- en aquacultuursector bevorderen; 

5° de economische activiteiten van de dienstverlenende, de begeleidende, de toeleverende, de afzet- en 
de primaire verwerkende sector van visserij- en aquacultuurproducten helpen bevorderen; 

6° de duurzame ontwikkeling van visserijgebieden bevorderen.  

 

De steunmaatregelen opgenomen in het BVR FIVA geven hieraan invulling en zijn onderverdeeld in 13 
afdelingen: 

Afdeling 1. Steun voor de eerste verwerving van een vissersvaartuig 

Afdeling 2. Steun voor investeringen door reders en vissers 

Afdeling 3. Steun voor investeringen door aquacultuurproducenten 

Afdeling 4. Steun voor innovatie  

Afdeling 5. Steun voor partnerschap en dialoog in de visserij  

Afdeling 6. Steun voor partnerschap en dialoog in aquacultuur  

Afdeling 7. Steun aan zeevisserijhavens, aanvoerplaatsen en visveilingen 

Afdeling 8. Steun voor het verwerven van advies over aquacultuur 

Afdeling 9. Steun voor de verwerking van visserij- en aquacultuurproducten 

Afdeling 10. Steun voor afzetmaatregelen in visserij en aquacultuur 

Afdeling 11. Instandhoudingsmaatregelen, regionale samenwerking en herstel van de mariene 
biodiversiteit 

Afdeling 12. Steun voor dierenwelzijn in de aquacultuursector 

Afdeling 13. Steun voor tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten 
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3.2 GEÏNFORMATISEERD PROCES 

Tot op heden werden de aanvraagformulieren via de website van het Departement landbouw en 
Visserij ter beschikking gesteld. De begunstigde kan zijn aanvraag indienen via e-mail of op papier. 

Voor deze maatregel is momenteel een toepassing in ontwikkeling waarbij heel het proces, van 
inschrijving tot de uiteindelijke betaling een sterk geïnformatiseerd proces zal worden. De begunstigde 
zal daarbij zowel de hoofdaanvraag als de betalingsaanvraag indienen op elektronische wijze. De 
dossierbehandeling en de communicatie met de begunstigden worden op deze manier geïnformatiseerd. 

De maatregel wordt achterliggend administratief beheerd via het Beheers- en Controlesysteem (BCS). Dit 
BCS bestaat reeds geruime tijd en de ontwikkeling ervan vloeide voort uit de Europese verplichtingen in 
het kader van steun die gegeven wordt via het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Het BCS 
garandeert een uniforme behandeling van steunmatregelen in de verschillende lidstaten en een 
efficiënte en effectieve uitvoering van deze steunmaatregelen.  

3.3 PROCESUITVOERING: VTE 

Bij de eigenlijke procesuitvoering (aanvragen, controles, berekeningen en betalingen) van de 
subsidiemaatregel FIVA zijn binnen het Departement Landbouw & Visserij 2,7 VTE betrokken.  

4 BUDGET (2019 – 2021) 

De concrete acties uitgevoerd in het kader van het FIVA worden zoals eerder gesteld gedeeltelijk 
gefinancierd met Europese EFMZV middelen. Het betreft in hoofdzaak een cofinanciering van Vlaanderen 
van 50%.  

Tabel 1 toont het Vlaams budget dat in 2019, 2020 en 2021 voor de FIVA maatregelen finaal voorzien 
was/is.  

 

Tabel 1 Vastleggingskredieten van het FIVA in 2019, 2020 en 2021. 

 2019 2020 2021 (begrotingsopmaak) 

Budget (euro) 2.976.000 3.174.000 3.929.000 

 

Grafiek 1 geeft een overzicht van de FIVA-middelen die sinds 2015 werden toegekend en uitbetaald aan 
concrete acties die onder het EFMZV werden geselecteerd. Voor het FIVA betekent dit een totaal bedrag 
van 13,241 miljoen euro toegekende steun en 8,429 miljoen euro uitbetaalde steun. 

 

 

 



Grafiek 1 Overzicht toegekende en uitbetaalde FIVA-middelen ikv EFMZV programma. 

 

 

Voor de volledigheid worden voor de jaren 2015 en 2016 ook nog de toegekende en uitbetaalde 
bedragen van het vorige Europese programma 2007-2013, zijnde het Europees Visserijfonds (EVF), 
weergegeven. 

2015 en 2016 waren de laatste jaren waarin respectievelijk FIVA-steun werd toegekend en uitbetaald ikv 
het EVF. 2016 was ook het eerste jaar waarin FIVA-steun werd uitbetaald als cofinanciering van het 
EFMZV. Zo lagen voor 2016 de totale jaarlijkse uitbetaalde FIVA-kredieten boven de 3 miljoen euro. 

Voor het EFMZV werden, na een eerder aarzelende start in 2015 en 2016, de FIVA vastleggingskredieten 
van 2017 t.e.m. 2020 integraal benut.  

Uit de grafiek kan duidelijk afgeleid worden dat voor de dossiers waaraan FIVA werd toegekend ikv 
EFMZV het uitbetalingsritme sinds 2016 een gestage stijging heeft gekend en in 2020 bijna de hoogte 
heeft bereikt van het voorziene vastleggingskrediet. 

Deze trend is analoog aan het vorige programma en zal zich de komende jaren verder zetten in 
overeenkomstige betalingsverplichtingen die gegenereerd worden door de uitvoering van de projecten 
die de voorbije jaren werden goedgekeurd. 

In tabel 2 wordt een overzicht van de EFMZV maatregelen waarop Vlaanderen inzet gegeven. De link 
met de maatregel uit het EFMZV en de 13 afdelingen uit het FIVA BVR wordt in de eerste kolom vermeld. 
De totale publieke bijdrage en de beschikbare EFMZV-middelen voor Vlaanderen, zoals opgenomen in de 
financiële tabel van de laatst goedgekeurde wijziging van het Belgische Operationeel, zijn weergegeven 
in de kolommen 3 en 4. In kolom 5 zijn de benutte EFMZV-middelen d.d. 31/12/2020 vermeld. Tenslotte 
zijn ook het aantal geselecteerde acties vermeld. 

De minimale FIVA behoefte om een volledige benutting van de beschikbare EFMZV middelen voor de 
ganse programmaperiode voor Vlaanderen te bewerkstelligen wordt vermeld in de voorlaatste kolom. 









ontwikkelen of te introduceren en finaal investeringsprojecten te genereren. Voor visserij werd 
ondertussen de helft van het beschikbare innovatiebudget benut, voor aquacultuur is dit quasi de 
totaliteit (zie tabel 2). 

Afdeling 5 ‘Steun voor partnerschap in de visserij’ is gericht op het ondersteunen van acties ter 
bevordering van de overdracht van kennis tussen wetenschappers en vissers door netwerken en 
partnerschappen op te zetten tussen wetenschappelijke organisaties en vissers en hun organisaties. 
Jaarlijks worden een 3 à 5-tal acties geselecteerd onder deze afdeling. 

Afdeling 6 ‘Steun voor partnerschap en dialoog in aquacultuur’ is zeer beperkt qua aantal geselecteerde 
acties. Deze acties richten zich op de ondersteuning van de organisatie van het Vlaams Aquacultuur 
Platform (VAP). Het platform bestaat uit drie basiscomponenten; een strategische stuurgroep, uitbouw 
van een netwerk voor aquacultuur en een aanspreekpunt, de Aquaconsulent Vlaanderen, met als 
doelstelling kennisverspreiding. De eerste twee basiscomponenten kunnen ondersteund worden onder 
deze afdeling. Deze acties laten toe dat het VAP op een performante manier zijn doelstellingen kan 
nastreven. 

Voor afdeling 7 ‘Steun aan zeevissershavens, aanvoerplaatsen en visveilingen’ is slechts 1 geselecteerd 
project opgenomen in tabel 3. Tabel 2 toont echter dat al ruim 1 miljoen euro EFMZV werd toegekend 
onder deze maatregel. Het zwaartepunt van deze toekenning lag dan ook in de eerste jaren van de 
programmaperiode EFMZV. De beperking die opgenomen is in het FIVA BVR, met name dat als 
verschillende projecten als vermeld in deze afdeling, door dezelfde begunstigde worden uitgevoerd of 
als verschillende projecten door meerdere begunstigden worden uitgevoerd op eenzelfde 
vestigingsplaats, de totale financiële bijdrage vanuit het FIVA voor al die projecten begrensd is op 
1.000.000 euro voor investeringen die verricht zijn in de periode dat de EFMZV-verordening toepasbaar 
is, is hiervan de oorzaak. Deze begrenzing is ingesteld omwille van de beschikbare EFZMV-enveloppe 
onder artikel 43 (zie tabel 2).  

Afdeling 8 ‘steun voor het verwerven van advies over aquacultuur’ is een eerder kleine maatregel qua 
aantal projecten en toegekende steun. Deze steunmaatregel is specifiek voorzien om advies te verlenen 
aan potentiële investeerders in de aquacultuur en richt zich op de derde basiscomponent van het 
Vlaams aquacultuur platform, zijnde de ‘Aquaconsulent Vlaanderen’.  

Afdeling 9 ‘steun voor de verwerking van visserij- en aquacultuurproducten’ is ook een maatregel die 
tijdens de huidige programmeerperiode zeer populair is gebleken. De voorziene EFMZV-middelen (zie ook 
tabel 2) waren reeds in 2017 integraal aangewend. Een wijziging van het OP was noodzakelijk om naar 
deze maatregel extra middelen te verschuiven. De dossiers geselecteerd in 2021 zullen de nog 
beschikbare EFMZV-middelen integraal benutten. De ketenwerking wordt op deze wijze gestimuleerd en 
zo wordt de verwerking in Vlaanderen gehouden. 

Onder afdeling 10 ‘steun voor afzetmaatregelen in visserij en aquacultuur’ worden enerzijds de productie- 
en marketingplannen van de producentenorganisatie, en anderzijds specifieke promotieacties 
betoelaagd. De promotieacties inzake visserijproducten, zoals ‘vis van het jaar’, die gevoerd worden 
vanuit VLAM kunnen geen beroep doen op FIVA-steun en worden gecofinancierd door de sectorgroep 
visserij van VLAM. 

Afdeling 11 ‘steun voor instandhoudingsmaatregelen, regionale samenwerking en herstel van de mariene 
biodiversiteit’ heeft betrekking op projecten die gericht zijn op het beschermen en herstellen van de 
mariene biodiversiteit en de mariene ecosystemen en het bevorderen van duurzame visserijactiviteiten; 
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Onder de huidige programmeerperiode werden 2 concrete acties ondersteund (zie tabel 2). Een eerste 
actie betreft het ondersteunen van de vissers die afval verzamelen op zee. Een tweede actie betreft het 
project ‘GEOVIS’ dat als doel om de beschikbare informatie (zowel wetenschappelijke informatie, 
informatie uit de sector, als wetgeving) over de Belgische visgronden te groeperen en cartografisch te 
visualiseren in één online systeem dat toegankelijk is voor sector en beleid. Dit kan in functie zijn van 
conflictsituaties en restricties, of om het belang van bepaalde gebieden voor de Belgische visserij aan te 
tonen. De Belgische visserijsector is immers actief over een uitgestrekt gebied, waarbij het vooral voorbij 
de grenzen van de Belgische jurisdictie extra nuttig is om alle relevante beleids- en sectorinformatie in 
één systeem onder te brengen. 

Onder afdeling 12 ‘Steun voor dierenwelzijn in de aquacultuursector’ kan steun aangevraagd worden om 
acties uit te voeren die gericht zijn op het bevorderen van het dierenwelzijn in aquacultuurbedrijven. 
Onder deze maatregel is onder het OP slechts een kleine enveloppe voorzien. Zoals blijkt uit tabel 2 
werd nog geen enkel project geselecteerd tijdens de huidige programmaperiode. 

Afdeling 13 tenslotte heeft betrekking op ‘steun voor tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten’. Deze 
maatregel werd door de EC vooropgesteld specifiek voor visserij in het kader van economische 
ondersteuning tav de COVID-19 crisis. De maatregel werd bij wijziging van het BVR FIVA d.d. 15/05/2020 
ingevoegd wegens verminderde afzetmogelijkheden tijdens de lockdown en om het evenwicht tussen 
vraag en aanbod van visserijproducten enigszins te behouden werd deze maatregel ingesteld. 42 
rederijen deden een beroep op deze steunmaatregel voor een stilligperiode van maximaal 3 weken in de 
periode van 1 mei t.e.m. 30 september 2020.  

Eerder was er al een OP-wijziging goedgekeurd door de Europese Commissie op 6 december 2019. Deze 
wijziging betrof o.a. de opname van de maatregel ‘Tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten’ als 
anticipatie op de Brexit en zijn mogelijke gevolgen voor de Belgische visserijsector. Op dat moment was 
er nog geen duidelijkheid over een finaal akkoord over de Brexit en diende er proactief gehandeld te 
worden om deze maatregel op te nemen in het OP. Uiteindelijk kwam er eind 2020 een post-
brexitakkoord tot stand. Dit was zeer belangrijk voor de visserijsector in Vlaanderen die grote belangen 
had bij een onderhandelde oplossing door de belangrijke aanwezigheid van de Vlaamse vloot in Britse 
wateren en door het belang van het Verenigd Koninkrijk om materiaal- en vistransporten van en naar 
de Belgische thuishavens te organiseren.  

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft immers op 1 januari 2021 definitief de banden met de Europese Unie 
(EU) doorgeknipt. Bovenop de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK werd, 
specifiek voor de visserijsector, een transitieperiode van 5,5 jaar voorzien, waarbij de toegang tot de 12-
mijlszone en 200-mijlszone verzekerd zijn (in ruil voor een quotatransfer die tot 2026 geleidelijk wordt 
ingevoerd). Nadien volgen jaarlijkse onderhandelingen over de toegang van Europese vaartuigen tot 
Britse wateren. 

De Brexit leidt er toe dat het VK officieel een derde land wordt, een feit waarvan de impact op de 
Belgische visserijsector niet te onderschatten is.  

 



5.2 UITGEVOERDE EVALUATIES 

5.2.1 In het kader van EVF/EFMZV 

5.2.1.1 Ex post evaluatie EVF, eindrapport EVF 

Voor het Belgische EVF programma (2007-2013) werd door België geen ex post evaluatie uitgevoerd. 
Deze ex post evaluatie werd immers door de Europese Commissie zelf uitgevoerd voor alle EU lidstaten. 
Deze evaluatie zal verder onder hoofdstuk 5.2.2. ‘Voorbeelden uit het buitenland’ toegelicht worden. 

België heeft uiteraard wel een eindrapport EVF opgeleverd. De belangrijkste eindresultaten uit dit 
rapport worden hieronder samenvattend weergegeven. De evaluatie toont aan het beleid actief wordt 
gemonitord en gebaseerd is op indicatoren. Dit wordt ook gebruikt om het volgend programma op te 
maken. Dus de eindrapportering zoals hieronder weergegeven werd gebruikt om het EFMZV/FIVA vorm 
te geven.  

 

“Investeringen en structurele aanpassingen aan de vissersvloot” was met meer dan 60 procent, de 
belangrijkste maatregel en deze werd ook verdergezet. Van maatregel 1.5, opstartsteun voor jonge 
vissers, werd slechts éénmaal gebruik gemaakt. 

In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de opvolging van de toegepaste indicatoren voor de ganse 
EVF programmaperiode.  

Tabel 4 Maatregelen voor de aanpassing van de communautaire visserijvloot. 

Indicatoren   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Capaciteit van de vloot (in 
BT)[=GT] 

Resultaten 19292 19007 16048 15812 15326 15053 14645 14556 14072 

Doel    17500     15000 

Uitgangssituatie 20035 19292 19007 16048 15812 15326 15053 14645 14556 

Capaciteit van de vloot (in kW) 

Resultaten 60620 60620 51590 51198 49135 47554 46525 46289 45327 

Doel    50000     46000 

Uitgangssituatie 60190 60620 60620 51590 51198 49135 47554 46525 46289 

Aantal zeedagen dat met de 
boomkor 
gevaren wordt door de volledige 
vloot 

Resultaten 15556 13324 12526 11333 (1) 11360 (1) 9591 (3) 8929 (3) 9353 (3) 9249(3) 

Doel    14065     10000 

Uitgangssituatie 17117 15556 13324 12526 11333 (1) 11360 (1) 9591 (3) 8929 (3) 9353(3) 

Aantal zeedagen dat met  
een alternatief voor de boomkor 
gevaren wordt door de volledige 
vloot 

Resultaten 4536 4673 5096 5217 (2) 4440 (2) 5742 (4) 6028 (4) 5683 (4) 4777(4) 

Doel    6027     9072 

Uitgangssituatie 4584 4536 4673 5096 5217 (2) 4440 (2) 5742 (4) 6028 (4) 5683(4) 

Kengetal GVS 

Resultaten -0,3% -6,2% 1,9% 11,3% 12,3% 1,5% 0,5% 6,7% 15,9% 

Doel    -2,5%     0% 

Uitgangssituatie -5,0% -0,3% -6,2% 1,9% 11,3% 12,3% 1,5% 0,5% 6,7% 

Kengetal KVS 

Resultaten 5,0% 4,7% -3,9% 4,6% 2,3% 3,8% 8,6% 14% 14,9% 

Doel    -6,0%     0% 

Uitgangssituatie -7,9% 5,0% 4,7% -3,9% 4,6% 2,3% 3,8% 8,6% 14% 

Aantal schepen uitgerust met 
meer selectief vistuig (nieuw 
vanaf 2013) 

Resultaten       4 12 13 

Doel         10 

Uitgangssituatie       0 4 12 
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(1) Gegevens inclusief Sumwing (alternatief voor de boomkor maar officieel nog steeds geregistreerd als boomkor). Vanaf 2010 werden 17 
boomkorvaartuigen uitgerust met de sumwing. Een ander alternatief is de ecoroll (1 in 2011) maar de uitvoer hiervan is voornamelijk 
vanaf 2012. 

(2) Gegevens exclusief Sumwing (alternatief voor de boomkor maar officieel nog steeds geregistreerd als boomkor). 
(3) Gegevens exclusief Sumwing VIIIa,b (alternatief voor de boomkor maar officieel nog steeds geregistreerd als boomkor). 

Gegevens inclusief Sumwing VIIIa,b (alternatief voor de boomkor maar officieel nog steeds geregistreerd als boomkor). 

 

De capaciteit van de vloot in kW / in BT 

Beide indicatoren zijn gelinkt aan elkaar en zijn sterk gedaald gedurende het EVF-programma. De 
doelstellingen zijn behaald en zelfs overschreden. Het EVF-programma speelde hier een significante rol in 
via de sloop en de motorvervangingen met 20 % reductie in kW. Daarnaast heeft ook het algemeen 
klimaat binnen de visserijsector hiertoe bijgedragen via de algemene vermindering van het aantal 
vissersvaartuigen, rederijen, vissers, enz. Naar de doelstellingen van het OP toe is dit een positief effect.  

 

Aantal zeedagen dat met de boomkor gevaren wordt door de volledige vloot / Aantal zeedagen dat 
met een alternatief voor de boomkor gevaren wordt door de volledige vloot 

Beide indicatoren zijn nauw verwant. Onder het EVF is enorm veel geïnvesteerd in de duurzame 
omschakeling en verbetering van visserijtechnieken of –methodes. Dit komt duidelijk naar voor in de 
daling van het aantal zeedagen met de klassieke boomkor.  

 

Kengetal GVS / kengetal KVS 

Dit kengetal is een indicator voor winstgevendheid en is de verhouding, uitgedrukt in %, van 
nettowinst (vóór belastingen) t.o.v. de omzet.  Beide indicatoren zijn gelijkaardig en verschillen enkel 
van vlootsegment. Ze geven de algemene opsplitsing van de Belgische vissersvloot weer en zijn een 
indicator voor de algemene economische toestand. Uiteraard heeft het EVF hierop een grote impact 
gehad. De maatregelen van de fuelcrisis, de batterij aan investeringen die leiden tot energie-efficiëntie, 
de lange lijst van innovaties en verbeteringen aan het vistuig,… Het volledige EVF-programma komt als 
het ware tot uiting in deze indicator. Het belangrijkste doel was de negatieve economische spiraal en 
rendement te verbreken. Gedurende het programma is de negatieve spiraal niet enkel onderbroken 
maar ook volledig omgebogen. Vanaf grosso modo 2011 zijn de waarden positief en in de daaropvolgend 
jaren zijn deze sterke stijgingen ook doorgezet. (GVS: groot vlootsegment, vaartuigen met een 
motorvermogen van meer dan 221 kW en gelijk aan of minder dan 1200 kW, KVS: klein vlootsegment, vaartuigen 

met een motorvermogen kleiner dan 221 kW)  

 

Aantal schepen uitgerust met meer selectief vistuig (nieuw vanaf 2013) 

Deze indicator werd ingeschreven vanaf 2013. Ook hier is de doelstelling behaald en zelfs overschreden.  

 

“Aquacultuur en verwerking en afzet” Bij de start van het programma werd hier een grote enveloppe 
aan toebedeeld omdat Vlaanderen een duidelijk signaal wou geven dat de aquacultuursector een sterke 
vooruitgang diende te maken en dat hiervoor de noodzakelijke mogelijkheden beschikbaar waren om 
deze “push” te realiseren. Het vergt echter tijd om dit in het werkveld ook van de grond te krijgen en 



daarom werd het programma bijgestuurd toen duidelijk werd dat hiervoor teveel middelen voorzien 
waren. De uitgaven bedroegen uiteindelijk 2,5 procent.  

In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de opvolging van de toegepaste indicatoren  

Tabel 5 Aquacultuur, binnenvisserij, verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten. 

Indicatoren   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aquacultuurproductie (in ton) 

Resultaten NA NA NA NA NA NA (332) (1) NA (332) (1) NA (332) (1) 332 

Doel    3000     3000 

Uitgangssituatie 1020 NA NA NA  NA NA (332) (1) NA (332) (1) 332 

Aantal nieuwe aquacultuurbedrijven 

Resultaten NA NA NA NA NA NA NA  +3 (2) 3 

Doel    2     2 

Uitgangssituatie 0 NA NA NA  NA NA NA 3 

Aantal in België commercieel 
gekweekte aquacultuursoorten 

Resultaten 6 6 6 6 6 10 10 10 10 

Doel 6   7     7 

Uitgangssituatie 6 6 6 6 6 6 10 10 10 

NA Non Applicable. 
(1) 332 op basis van het Waalse programma. De Waalse productie is dus met 82 ton toegenomen tov de beginsituatie van 250 ton in 2007. 
(2) Er zijn drie bedrijven in Vlaanderen die ofwel nieuw zijn opgericht (Aqua4C, Fish to Be) of die in een dermate significante nieuwe 

productielijn hebben geïnvesteerd (Crevetec). Deze projecten liepen over verschillende jaren en werden daarom pas in 2014 
opgenomen. 

 

Aquacultuurproductie (in ton) 

Deze indicator werd van bij de start heel ambitieus vooropgesteld. De praktijk leerde echter dat dit niet 
haalbaar was. Mede doordat het een aantal jaren duurt (bouw-, kweek- en groeifase) voor dit leidt tot 
effectieve aquacultuurproducten in de grootteorde kiloton werd deze indicator ondanks goedgekeurde 
projecten niet gehaald. Daarenboven waren de Vlaamse initiatieven zeer gerichte niche-specialisatie 
zoals de kweek en opgroei van ei tot larve. Degelijke bedrijven worden niet geëvalueerd in kiloton. 

 

Aantal nieuwe aquacultuurbedrijven 

Omwille van de reeds vermelde problematiek werd deze indicator bijgesteld in de loop van de 
programmaperiode.  

 

Aantal in België commercieel gekweekte aquacultuursoorten 

De doelstelling (7) is behaald en overtroffen.  

 

“Maatregelen van gemeenschappelijk belang”  is gericht op collectieve acties, haven- en 
aanvoerverbeteringen, marktwerking en innovatie innovatie/proefprojecten. 

In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de opvolging van de toegepaste  
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Tabel 6 maatregelen van gemeenschappelijk belang. 

Indicatoren   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Het aandeel ecobonussen in het 
totale investeringsbedrag van de 
dossiers FIVA 
(Zeevisserij en aquacultuur) 

Resultaten NA NA 9,4 % 9,6 % 8,9 % 8,6 % 8,3 % 8,2 % 7,69 % 

Doel    6%     8% 

Uitgangssituatie NA NA NA 9,4 % 9,6 % 8,9 % 8,6 % 8,3 % 8,2 % 

Totale BE visconsumptie per capita 
(in kg) 

Resultaten 11,67 11,76 11,88 12,34 (2) (2) (2) (2) 8.3 

Doel 
   

NA 
(11,7) 

(4) 
    

NA(11,7) 
(4) 

Alternatieve 
reeks (3) 

 9,71 9,72 10,03 9,75 9,66 8,75 8,54 8,3 

Gemiddeld brandstofverbruik 
per kg gevangen vis (in liter) 

Resultaten 2,65 2,68 2,76 2,35 2,00 1,82 1,73 1,710 1,705 

Doel    2,8     2,5 

Uitgangssituatie 2,97 2,65 2,68 2,76 2,35 2,00 1,82 1,73 1,710 

(2) Gegevensreeks stopgezet wegens nieuwe berekeningswijze en kalibratie niet mogelijk. 
(3) Alternatieve reeks op basis van aankoop voor thuis van vis, week- en schaaldieren (vers, diepvries) en inclusief vissalades, vis in bokaal 

en bereide maaltijden op basis van vis, week- en schaaldieren 
De streefwaarde is niet representatief voor de alternatieve berekeningswijze. NA Non Applicable 

 

Het aandeel ecobonussen in het totale investeringsbedrag van de dossiers FIVA  

Ecobonussen werden toegekend voor bepaalde milieu-investeringen in visserij- en viskweekbedrijven. In 
het eerste deel van het programma lag deze indicator hoger door de uitvoering van de concrete acties 
ikv de fuelverordening 744/2008. Deze acties waren specifiek gericht op verbetering van de energie-
efficiëntie van de vissersvaartuigen en kwamen quasi integraal in aanmerking voor de ecobonus. In het 
tweede deel van het programma werd relatief meer ingezet op de andere maatregelen zoals verbetering 
van de veiligheid en arbeidsomstandigheden aan boord. Dit type van investeringen kwam niet in 
aanmerking voor een ecobonus.  

 

Totale BE visconsumptie per capita (in kg) of stabiliteit van de visconsumptie (kg) 

Deze indicator leverde gedurende het programma veel problemen op door de berekeningsmethodiek die 
onduidelijk was en de mijlpalen die daarop gebaseerd waren.  

 

Gemiddeld brandstofverbruik per kg gevangen vis (in liter) 

Deze indicator is een maat voor de evolutie van de relatieve energieconsumptie.. Zowel economisch, 
ecologisch als klimaatgericht is energie-efficiëntie een kernpijler in deze materie. De fuelverordening 
heeft hier een grote impact op gehad maar ook verder onder de normale programmering van het EVF is 
hier enorme en blijvende vooruitgang geboekt. 

 

“FLAG (Fisheries Local Action Group)”, is een bottom up lokale actiegroep vergelijkbaar met Leader in het 
landbouwbeleid.   

In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van het aantal concrete acties op jaarbasis. 

 



Tabel 7 Aantal uitgevoerde acties onder de FLAG  

Indicatoren   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

aantal acties (cumulatief) 

Resultaten 0 0 0 0 0 12 22 27 35 

Doel      NA         25 

Uitgangssituatie 0 NA NA NA NA 0 12 22  0 

 

 

5.2.1.2 Strategische Milieubeoordeling en Ex ante evaluatie EFMZV, eindrapport 

De Strategische milieubeoordeling en de ex ante evaluatie van het EFMZV programma werden 
uitgevoerd door TECHNUM. 

Op basis van deze beoordeling en evaluatie volgen hieronder de door de Vlaamse Regering 
geselecteerde prioriteiten en operationele doelstellingen waarop Vlaanderen het FIVA inzet. Aan iedere 
prioriteit zijn dan maatregelen gekoppeld zoals boven ook weergegeven in de tabel 2. 

Prioriteit 1: Bevorderen van duurzame en efficiënte visserij en aquacultuur 

Vlaanderen zet in op de volgende operationele doelstellingen:  
 
1A. Verdere reductie van impact op milieu en mariene omgeving door steun aan innovatie, ontwikkeling 
en implementatie  
Het EVF programma onder het motto “Investeren in duurzame visserij” had een boosteffect veroorzaakt 
in gunstige zin en het werd belangrijk geacht om dergelijke tendens verder te zetten onder het EFMZV 
met een meervoudig doel:  
− Een verminderde impact van vistuig op het mariene milieu voornamelijk door minder 
bodemberoering;  
− Selectiever vissen zodanig dat de teruggooi wordt teruggedrongen en bijvangsten (o.a. beschermde 
diersoorten zoals zeevogels en zeezoogdieren) worden verminderd;  
− Implementeren van energiebesparende maatregelen en technieken.  
 
1B. Verbeteren van werkomstandigheden en faciliteren van toetreders  
De geringe rendabiliteit van de zeevisserij lokt weinig nieuwe toetreders. De minder gunstige 
economische situatie weerspiegelt zich ook in de hoge gemiddelde leeftijd van de vaartuigen en de 
opvolging is problematisch. Het verzekeren van starters- en installatiesteun moet jongeren, die gekozen 
hebben voor een specifieke beroepsopleiding voor visser, aanzetten om de stap tot het beroep te nemen. 
Een aangename en veilige werkomgeving draagt bij tot het behoud van de werkgelegenheid en de 
aantrekkelijkheid van het beroep.  
 
1C. Geïntegreerde aquacultuur in gesloten kringlopen en systemen  
De Vlaamse aquacultuursector is zeer beperkt. Zowel in België als in Europa wordt het belang van 
aquacultuur als voedselbron erkend en wordt het EFMZV ingezet om de ontwikkelingen in de 
aquacultuursector te versnellen. Ook hier is duurzaamheid het sleutelwoord dat van meet af aan wordt 
ingecalculeerd en tegelijkertijd een conditio sine qua non is. Deze duurzaamheidsvereiste moet vertaald 
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worden in richtingen waarin en principes waarop de aquacultuur zich kan ontwikkelen: economisch 
rendabel, met een minimale milieu-impact, maatschappelijk gewaardeerd.  
 
1D. Versterking competitiviteit in de ganse visserijketen 

Efficiënte en maatschappelijk verantwoorde visserij, gekenmerkt door het aanleveren van hoge kwaliteit 
en de versheid vormt een draagvlak waarop visveilingen verder bouwen om de inspanningen hiervoor 
geleverd, te doen vertalen in een rendabele prijszetting.  
 
 

Prioriteit 2: Bevorderen van innovatieve, competitieve en kennis-gebaseerde visserij en aquacultuur 
 
Vlaanderen zet in op de volgende operationele doelstellingen: 
 
2A. Innovatieve projecten die helpen de mariene biologische bronnen in stand te houden 
2B. Verspreiding van inzicht in technologische en maatschappelijke evolutie en vorming, praktijk en 
voorlichting 
Innovatie is één van de Europa2020 uitdagingen. Verbeterde technologieën die zowel het rendement, de 
kwaliteit als de duurzaamheid verhogen, moeten de hoeksteen vormen voor onze kennisgebaseerde 
activiteiten waartoe de visserij is geëvolueerd en waarin de aquacultuur is beland. De 
rendementsverbetering of de meerwaardecreatie kan zowel in de volledige keten plaatsvinden als in 
andere maritieme sectoren en industrieën.  
 
2C. Versterken van producentenorganisatie 
Samenwerking tussen vissers, tussen aquacultuurproducenten, meewerken aan invoering nieuwe 
ontwikkelingen, meewerken aan dataverzameling, studies, seminaries en verspreiden van beste 
praktijken worden opgezet binnen een formeel en stevig netwerk. 
 
2D. Marktkansen voor Noordzeevis en aquacultuur 
Ondanks de vele inspanningen op weg naar een steeds duurzamere visserij blijven deze zo goed als 
onbekend bij het brede publiek dat eerder in aanraking komt met negatief geladen berichtgeving. 
Tijdens deze programmeerperiode is het de betrachting om de valorisatie van de inspanningen te 
bekomen door middel van hogere transparantie en traceerbaarheid naar de consument toe.  
 
2E. Aquaparks 
Water en grond zijn essentiële productiefactoren waarvoor andere gebruikers in concurrentie treden 
met initiatiefnemers in aquacultuur. Door een proactieve ruimtelijke planning kunnen 
aquacultuurbedrijven samen gezet worden in een “aquapark” waar men kan beschikken over 
gemeenschappelijke faciliteiten via het cluster (i.e. de sectororganisatie) of via aansluitende of 
aanvullende activiteiten die water, afvalstoffen en energie kunnen uitwisselen/verwerken in een streven 
naar synergiën en sluiten of optimaliseren van kringlopen.  
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De behandeling van projecten verloopt vlot en is verder geprofessionaliseerd tegenover de vorige 
periode. In het algemeen vinden stakeholders dat de juiste projecten worden geselecteerd en 
gefinancierd. Uit de evaluatie van de projectcyclus, komen ook een aantal verbeterpunten naar voor: 

 Sommige projecten zitten lang ‘vast’ in de selectieprocedure. Data van indiening, advisering en beoordeling 

zouden beter op elkaar kunnen afgestemd worden en gecommuniceerd aan de indieners. De organisatie van 

de steunverlening werd daarop aangepast via werking met blokperiodes van 3 maanden waarbinnen 

aanvragen kunnen ingediend worden. Voor innovatieve aquacultuurprojecten wordt gewerkt met specifieke 

indieningsrondes;  

 We stellen vast dat er veel aanvragen zijn voor toegankelijke maatregelen en minder tot geen aanvragen voor 

minder toegankelijke of nieuwe maatregelen. We adviseren om vanuit het programmamanagement in de 

toekomst een actievere rol te spelen in het aantrekken van projectaanvragen onder minder toegankelijke 

maatregelen. Dat kan via seminaries rond nieuwe thema’s of inspiratiemomenten. 

 In functie van zowel efficiëntie als uniformiteit, lijkt een digitaal projectbeheer aangewezen. 

 De administratieve formaliteiten rond het programma schrikken sommige kleine spelers af. Het programma 

dreigt daardoor een verhaal te worden van enkele grote instellingen (ILVO, Rederscentrale). Er zou verder 

gewerkt moeten worden aan mogelijkheden voor kleine spelers om projecten in te dienen. Vraag is overigens 

of ook de mogelijkheid voor projecten vanuit lokale kustgemeenschappen (UP4) niet moet worden geopend, in 

lijn met LEADER binnen het plattelandsbeleid. De aangestelde programmafacilitator dient de toegang tot het 

programma ook voor de kleine spelers te verbeteren. Voor het volgende programma zal de projectwerking 

vanuit de lokale kustgemeenschappen opnieuw worden geopend. 

 Het selectieproces kan verder worden geoptimaliseerd door het aantrekken van aanvullende expertise rond 

mariene zaken, betere feedback naar afgewezen projectvoorstellen en het verhelderen van de rol van de 

werkgroep aquacultuur. De programmafacilitator en de aquacultuurconsulent zorgen voor deze optimalisatie. 

 De promotoren geven aan dat de resultaatsindicatoren voor hen moeilijk hanteerbaar zijn. Hierin is evenwel 

geen vrije keuze. De resultaatsindicatoren vormen onderdeel van de Europese lijst van gemeenschappelijke 

indicatoren. De uitwerking van een robuust, maar tegelijk hanteerbaar indicatorenkader vormt best een 

belangrijk onderdeel van de ex ante-evaluatie van het volgende programma. 

 Betrokkenheid van stakeholders 

Onder de stakeholders heerst er in het algemeen het gevoel dat de juiste partners betrokken zijn bij het 
programma. De verschillende belangengroepen zijn vertegenwoordigd in het monitoringscomité. De 
werkpunten die tijdens de evaluatie naar boven kwamen zijn: 

 Voldoende openheid houden en actief benaderen van nieuwe partners, zowel in functie van innovatie, als 

omwille van de verbreding van het programma; 

 De mogelijkheid tot meer inhoudelijk debat tijdens de bijeenkomsten van het monitoringscomité. 

 Communicatie 

De beheersautoriteit is open en toegankelijk voor vragen vanop het terrein. Informatie wordt op een 
correcte manier verstrekt als er wordt naar gevraagd, maar zou wel proactiever kunnen worden 
gevoerd. Met zo’n proactiviteit zullen meer nieuwkomers worden bereikt en mensen ‘die de weg nog 
niet kennen’. We adviseren ook om op de website meer aandacht te geven aan de verschillende 



projecten en hun resultaten. De aangestelde programmafacilitator vervuld ondertussen deze 
communicatietaken.  

5.2.2 Voorbeelden uit het buitenland 

Om een vergelijking tussen België en Nederland, en bij uitbreiding de overige EU-lidstaten uit te voeren 
werd gebruik gemaakt van de ex-post evaluatie (uitgave november 2016) die de Europese Commissie 
uitvoerde voor het EVF, met de analyseperiode die liep van 2007 t.e.m. 2015. De algemene aanpak van 
deze evaluatie was gekarakteriseerd door twee elkaar versterkende methodes: i) het gebruik van een 
theorie gebaseerde aanpak en ii) het gebruik van een brede waaier aan informatie en 
dataverzamelingsmethodes. 

In tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de totale publieke uitgaven per uitgavencategorie en per 
lidstaat. 

België staat op een 18de plaats in de tabel met 39 miljoen euro totale publieke uitgaven, terwijl Nederland 
op een 14de plaats goed is voor 93 miljoen euro totale publieke uitgaven. In termen van absolute publieke 
uitgaven hinkt België duidelijk achterop t.o.v. Nederland. 

Tabel 11 Totale EVF publieke uitgaven in miljoen euro (EU + nationaal) per prioriteitencategorie en per lidstaat. 

 

Een opsplitsing van deze totale publieke uitgaven in EU-aandeel en nationaal aandeel is weergegeven in 
grafiek 2.  

Grafiek 2 Detail inzake EU en nationale uitgaven per prioriteitencategorie. 
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Uit grafiek 2 valt af te leiden dat 47 % van de totale overheidsuitgaven betrekking hebben op visserij, 
11% op aquacultuur, telkens 16% op verwerking en maatregelen van algemeen belang en 7% op CLLD.  

Voor België bedraagt dit 62% voor visserij, 2% voor aquacultuur, 1 % voor verwerking, 25 % voor 
maatregelen van algemeen belang en 8% voor CLLD. In verhouding t.o.v. andere EU-lidstaten heeft Belgïë 
dus relatief meer ingezet op de specifieke visserijmaatregelen, gevolgd door maatregelen van algemeen 
belang.  

Een verdere analyse van de prioriteiten Visserij, Aquacultuur, Verwerking en Algemeen belang is 
weergegeven in de grafieken 3 t.em. 6. 

Grafiek 3 Opsplitsing van de maatregelen voor visserii 

 



Grafiek 4 Opsplitsing van de aquacultuurmaatregelen

 

 

 

Grafiek 5 Opsplitsing van de maatregel visverwerking 
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Grafiek 6 Opsplitsing van de maatregelen van algemeen belang. 

 

 

Uit de grafiek 3 t.e.m. 6 is volgende informatie te distilleren m.b.t. de inzet van publieke middelen (EU + 
nationaal) voor de verschillende maatregelen: 

- België heeft van alle lidstaten relatief het meest heeft ingezet, nl. 55%, op de maatregel 1.3. 
‘investeringen aan boord van vissersvaartuigen en selectiviteit’. Nederland is tweede met een 
aandeel van 42% voor deze maatregel. Voor België valt dit te verklaren door het relatief lage 
totale EVF-budget en de prioriteit die wordt gegeven aan het ondersteunen van de primaire 
visserijproducenten; 

- Voor aquacultuur hebben de investeringen die in België betoelaagd werden voor 1/3 betrekking 
op bestaande bedrijven en voor 2/3 op nieuwe bedrijven. Voor Nederland is de situatie net 
omgekeerd, 1/3 van de betoelaagde acties heeft betrekking op nieuwe bedrijven en 2/3 op 
bestaande bedrijven. Een verklaring hiervoor is dat aquacultuur in Nederland reeds langer 
ingeburgerd is, als voorbeeld hiervan kunnen we de mosselkweek aanhalen. Nederland heeft in 
absolute cijfers wel 5 maal zoveel ingezet op de aquacultuur dan België; 

- Zowel België als Nederland hebben onder het EVF weinig ingezet op betoelaging van de  
visverwerkende industrie, gemiddeld 1 à 2% van de totale inzet aan publieke middelen; 

- Voor de maatregelen van algemeen belang kan wel een duidelijk verschil vastgesteld worden 
tussen België en Nederland. Nederland heeft voor meer dan 50% ingezet op collectieve acties, 
terwijl dit voor België net geen 20% bedraagt.  

- Nederland zette relatief gezien dubbel zoveel in op piloot- of onderzoeksprojecten t.o.v. Belgie: 
40% voor Nederland tegenover 20% voor België. 



6 CONCLUSIE 

Met FIVA/EFMZV levert Vlaanderen een zeer belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de 
visserij- en aquacultuursector, dit zowel op ecologisch, economisch en sociaal vlak met grote focus op de 
primaire visserijproducenten. Visserij is voor Vlaanderen een unieke bevoegdheid. 

In de FIVA-regelgeving zijn naast de ondersteuningsmaatregelen voor de primaire visserij- en 
aquacultuurproducten relatief veel verschillende maatregelen opgenomen wat complexiteit in de hand 
werkt, terwijl het leeuwendeel van de subsidies toegekend worden aan slechts enkele maatregelen. Dit 
veelvoud aan maatregelen is een reflectie van de maatregelen opgenomen in de Europese regelgeving en 
de keuzes van de Vlaamse Regering in samenspraak met alle stakeholders. 

België is een relatief kleine speler op EU-niveau voor wat betreft financiële deelname in het Europese 
Visserijfonds. Zelfs een vergelijking met het buurland Nederland is niet zo evident aangezien zij bijna 3 
maal zoveel publieke middelen ter beschikking kunnen stellen aan hun visserij- en aquacultuursector.  

Zo blijkt duidelijk dat België zich vooral dient te focussen op de directe ondersteuning van investeringen 
door de visserijsector en dat er minder middelen kunnen ingezet worden op omkaderende innovatieve 
projecten. Terwijl er in Nederland zowel in relatieve als absolute cijfers meer kan ingezet worden op 
innovatie via de ondersteuning van collectieve acties en pilootprojecten.  

Ook wat betreft ondersteuning van de aquacultuursector is er een duidelijk verschil waar te nemen 
tussen België en Nederland. België zit op dit moment nog in de fase van ondersteunen van innovatieve 
acties en onderzoeksprojecten terwijl er minder wordt ingezet op ondersteuning van productieve 
investeringen, vooral dan bij gebrek aan initiatieven vanwege potentiële aquacultuurproducenten. De 
aangestelde consulent aquacultuur dient de potentiële investeerders dan ook maximaal te begeleiden. In 
Nederland is de aquacultuursector al verder ontwikkeld en wordt er meer ingezet op de ondersteuning 
van investeringsprojecten door bestaande aquacultuurproducenten.  

De ondersteuning van de aquacultuursector heeft zich de voorbije jaren veeleer toegespitst op 
waardevol innovatief onderzoek. De urgentie groeit om deze inzichten om te zetten in 
bedrijfstoepassingen en productie. De ondersteuning hiervan moet leiden tot de ontwikkeling van een 
sterke, innovatieve en duurzame Vlaams aquacultuursector. 

Inzake efficiëntie is het duidelijk zowel voor het departement als voor de mid-term evaluator van het 
programma dat verder informatisering belangrijk is voor de dossierbehandeling. Het departement is dit 
momenteel dan ook aan het uitrollen via een toepassing die kan dienen voor diverse subsidiestromen 
binnen de ganse organisatie maar die dus ook voor visserij toepasbaar is.  

Een besparing op het FIVA, berekend op het budget 2021, volgens de vork uit de mededeling bedraagt:   

5 % = 200.000 euro 

15% =600.000 euro  

Door de 50/50 cofinanciering met het EFMZV bedraagt dit dan een onderbenutting van de middelen van 
het EFMZV van dezelfde grootte. Deze middelen kunnen worden toegewezen aan Wallonië indien men 
ze niet wil laten verloren gaan voor België.  
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Dergelijke besparing kan dan doorgevoerd worden op één of meerdere maatregelen met de voorkeur 
om dit niet pro-rata te doen maar een volledige maatregel te schrappen. Dit vergt ook een wijziging van 
het programma en de betreffende indicatoren en een goedkeuring van de EC, terwijl er ondertussen al 
stappen zijn gezet door de Vlaamse Regering ter voorbereiding van het Vlaams gedeelte van het 
Belgisch Programma EFMZV voor de periode 2021 – 2027. 

Een besparing op het FIVA zou er wel voor zorgen dat het de rol als toekomstgericht 
ondersteuningsfonds zoals gevraagd wordt door de Vlaamse Regering in het Vlaams regeerakkoord 
moeilijk kan waarmaken. De uitdagingen op sociaal, ecologisch en economisch vlak in de visserij- en 
aquacultuursector zijn sinds de oprichting van het FIVA in 1997 altijd zeer sterk aanwezig geweest.  

In 2008 heeft de EU steunmaatregelen dienen uit te werken tijdens de toenmalige oliecrisis om de EU 
visserijvloot die in zwaar weer verkeerde via aanpassingsmaatregelen uit het slop te trekken. 
Vlaanderen heeft hier toen ook zwaar op ingezet via de zogenaamde vlootaanpassingsregeling, een 
combinatie van het definitief beëindigen van de visserijactiviteiten via het slopen van 9 
vissersvaartuigen en het ondersteunen van talrijke investeringsprojecten vooral gericht op het 
verhogen van de energie-efficiëntie aan boord van vissersvaartuigen.  

De voorbije jaren heeft de visserijsector enkele goede jaren gekend, met mooie visprijzen. In 2020 is hier 
abrupt een einde aan gekomen door de COVID 19-crisis. De visprijzen kelderden en er werd een 
stilligregeling georganiseerd om de vissersvaartuigen aan te moedigen enkele weken geen 
visserijactiviteiten uit te oefenen en dit om vraag en aanbod opnieuw in evenwicht te brengen. 

De voorbije jaren hing ook de Brexit als een zwaard van Damocles boven de Vlaamse visserijsector. 
België heeft immers grote quotabelangen in de Britse wateren en een harde Brexit zou catastrofaal 
geweest zijn voor de Vlaamse visserijbedrijven en de volledige visserijketen. Finaal werd een harde 
Brexit vermeden en kwam er eind 2020 een post-brexitakkoord tot stand. De Brexit leidt er wel toe dat 
het VK officieel een derde land is. De impact voor de Belgische visserijsector is dus niet te onderschatten. 
Naar de komende jaren toe zal een verdere ondersteuning van de Vlaamse visserijsector o.i. 
noodzakelijk zijn om op een duurzame manier het hoofd te kunnen bieden aan deze gewijzigde situatie 
ten gevolge van de Brexit. 

De ondersteuning van de visverwerkende sector, noodzakelijk om een toegevoegde waarde te creëren 
voor de Vlaamse visserijproducten, was onder het EVF eerder beperkt te noemen. Onder het EFMZV 
gebeurde er een aanzienlijke inhaalbeweging. De verwachting bestaat bij de visverwerkende industrie 
dat in de toekomst hier verder zal worden op ingezet. Besparingen op deze maatregel kunnen ertoe 
leiden dat de Vlaamse vissersvloot zijn vangsten in de toekomst meer zal aanlanden in buitenlandse 
havens waar betere prijzen betaald worden omwille van het bestaan van een goed ontwikkelde 
visverwerkingsindustrie die meer toegevoegde waarde creëert. 

Uit een vergelijking met Nederland is gebleken dat België relatief minder inzet op innovatie d.m.v. 
collectieve acties en pilootprojecten. Besparingen zullen deze situatie mogelijks nog verder bestendigen. 
Dit houdt uiteraard risico’s in voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector die hierdoor in de 
toekomst minder goed het hoofd zal kunnen bieden aan de uitdagingen op sociaal, ecologisch en 
economisch vlak.  

Gezien de permanente evaluatie van het Europees programma waar het FIVA aan gekoppeld is een 
spending review niet noodzakelijk.  
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1 BASISINFORMATIE OVER DE SUBSIDIE 

1.1 CONTEXT 

Land- en tuinbouwondernemers worden geconfronteerd met diverse risico’s. De plantaardige productie 
gebeurt overwegend in open lucht waardoor de weersomstandigheden tijdens het teeltseizoen 
bepalend kunnen zijn voor de oogst en een nefaste invloed kunnen hebben op het inkomen van de 
landbouwer. Tot 2019 waren er nauwelijks verzekeringsproducten op de Belgische markt waarmee de 
landbouwers zich konden indekken tegen teelt- en oogstschade veroorzaakt door klimatologische risico’s, 
op polissen voor hagelschade na.  

Voorheen, voor 2020, konden landbouwers wanneer een landbouwramp zich voordeed en die door de 
overheid als dusdanig erkend werd, een tussenkomst van de overheid krijgen voor de geleden schade, 
namelijk via het Vlaams Landbouwrampenfonds. Vanaf 2020 worden alle rampen, inclusief de 
landbouwrampen behandeld door het Vlaams Rampenfonds, en is het Vlaams Landbouwrampenfonds 
niet meer actief. De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds voor teeltschade wordt echter 
afgebouwd. Concreet geldt er sinds 1 januari 2020 een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan 
teelten in de landbouwsector. Tijdens die overgangsperiode wordt de tegemoetkoming voor teeltschade 
gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding bovendien afhankelijk zijn van het afsluiten 
van een brede weersverzekering. Vanaf 2025 is er geen vergoeding voor teeltschade meer voorzien door 
het Vlaams rampenfonds voor teelten die in principe verzekerbaar zijn door een brede 
weersverzekering. 

De in deze nota besproken subsidieregeling waarbij een deel van de verzekeringspremie gesubsidieerd 
wordt, wil de leemte die vanaf 2025 kan ontstaan ondervangen.  

De brede weersverzekering werd ingevoerd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2019 
betreffende de premiesubsidie voor een brede weersverzekering in de landbouwsector in uitvoering van 
artikel 24 van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is 



door rampen in het Vlaamse Gewest. Sinds 2020 kunnen landbouwers die een erkende brede 
weersverzekering afsluiten, een subsidie ontvangen. De eerste subsidiebetalingen zijn gedaan eind 2020. 
De subsidieregeling brede weersverzekering is volgens het BVR voorzien tot het kalenderjaar 2026. 

 

1.2 DOELSTELLING 

De premiesubsidie heeft tot doel: 

- de ontwikkeling van een verzekeringsmarkt voor teeltverzekeringen tegen meerdere risico’s te 
stimuleren nu de tussenkomst door het Vlaams Rampenfonds afgebouwd wordt, om zo bij te 
dragen tot een veerkrachtige land- en tuinbouwsector; 

- een brede weersverzekering betaalbaar te houden voor de landbouwers.  

In het Regeerakkoord is opgenomen dat “professionalisme [...] vanzelfsprekend [is] en daarom is het 
inzetten op een betere scheiding en ontkoppeling van de landbouwer en het bedrijf belangrijk om zo 
hem/haar voldoende financieel te beschermen. […] De weersverzekering zal geëvalueerd en bijgestuurd 
worden waar nodig om de weerbaarheid van de land- en tuinbouwer te versterken.” 

2 EVALUATIE 

Bij het lezen van de eerste evaluatieresultaten is het nuttig volgende punten in het achterhoofd te 
houden: 

- Het heeft geruime tijd geduurd voor de premie voor een brede weersverzekering in Vlaanderen 
een feit was: sinds mei 2008 werd tijdens verschillende Task Forces gezocht naar mogelijke pistes 
voor een brede weersverzekering. Dat de aanlooptijd zo lang was, duidt er mee op dat een 
brede weersverzekering geen evident product is en dat het moeilijk was vanuit de overheid de 
private verzekeringssector te stimuleren een product op de markt te brengen met in eerste 
instantie beperkte commerciële opportuniteiten. Het afbouwen van de tussenkomsten vanuit de 
overheid middels het Rampenfonds was een eerste vereiste om een levensvatbare brede 
weersverzekering ingang te kunnen doen vinden in Vlaanderen. 

- Toch vormden niet alleen de tussenkomsten door de overheid bij landbouwrampen een 
hindernis: een brede weersverzekering is op zich een zeer specifiek en complex product dat niet 
zomaar met andere verzekeringen te vergelijken valt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een 
brandverzekering is de potentiële groep van verzekeringsnemers veel kleiner. Het gaat 
bovendien om een verzekering tegen klimatologische risico’s bij open teelten. Beide aspecten, 
zowel de weersomstandigheden als het werken met levende materie, dragen inherent heel wat 
variabiliteit en onzekerheid met zich mee. In Nederland bestaat sinds 2010 een subsidie voor een 
Brede Weersverzekering. Het was bij de uitwerking van een regeling in Vlaanderen dan ook een 
interessant voorbeeld en is dat nog steeds, des te meer aangezien een aantal spelers op de 
private verzekeringsmarkt in Nederland en Vlaanderen momenteel dezelfde zijn.  
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- De invoering van de voorliggende premiesubsidie is recent: in 2020 konden de landbouwers in 
Vlaanderen voor de eerste maal een premiesubsidie voor een brede weersverzekering aanvragen. 
Het is dus nog te vroeg om al een diepgaande evaluatie uitgevoerd te hebben of uit te voeren. 
Bovendien zal de context waarin de brede weersverzekering aangeboden wordt de komende 
jaren nog veranderen, wat wellicht gevolgen zal hebbenop de deelname aan deze regeling. De 
verwachting is immers dat de graduele afbouw van het Vlaams Rampenfonds een effect zal 
hebben op het aantal verzekeringspolissen dat afgesloten wordt en op het areaal dat onder een 
verzekeringspolis valt. Mogelijk is er ook effect op welke teelten verzekerd worden. Het volledige 
resultaat van het uitfaseren van de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds zal niet vroeger 
dan in 2025 gezien kunnen worden. 

- De wetgever voorzag, bij de opmaak van de regelgeving in de voorbereidende stukken (ternota 
van 29/03/2019 bij het voorontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering) een inhoudelijke 
evaluatie in 2025, indien nodig gevolgd door een bijsturing van de modaliteiten. Rekening 
houdend met de voorziene looptijd van de subsidieregeling lijkt het aangewezen de timing van 
deze evaluatie te vervroegen naar 2023. De gegevens en evolutie van drie subsidiejaren kunnen 
dan meegenomen worden): op dat ogenblik zou de invloed van de dalende tussenkomst van het 
rampenfonds al zichtbaar moeten zijn, en resten er nog enkele jaren om de aanpassingen toe te 
passen. 

 

2.1 EVALUATIEMETHODOLOGIE 

Het betreft een primaire evaluatie die antwoord wil geven op volgende vragen: 

- Het subsidieproces: 

o Hoe verloopt het proces, enerzijds vanuit de verzekeraar, anderzijds vanuit de 
landbouwer? 

o In hoeverre is administratieve vereenvoudiging doorgevoerd en het proces 
geïnformatiseerd? 

o Hoeveel VTE zijn nodig voor de eigenlijke uitvoering van deze subsidiemaatregel? 

- Het Vlaams budget:  

o Welk Vlaams budget is tijdens de huidige legislatuur al gespendeerd aan deze 
subsidiemaatregel (2020 en 2021)? 

o Wat is de doelmatigheid van de subsidiemaatregel in verhouding tot de tussenkomsten 
door de overheid via het Landbouwrampenfonds bij eerdere landbouwrampen? 

- De uitvoeringscijfers/prestaties (2020 en 2021): 

o Welk areaal werd verzekerd via een gesubsidieerde brede weersverzekering? 

o Aan hoeveel landbouwers werd een premiesubsidie uitbetaald? 

o Wat leert een eerste analyse van de voorlopige cijfers van 2020? 



- Eerste praktische ervaringen: Hoe evalueerden de verzekeringssector en de 
landbouworganisaties het eerste loopjaar op praktisch vlak? 

- Nederland: Welke bevindingen levert een evaluatie van de gesubsidieerde  brede 
weersverzekering in Nederland op? 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden gebeurde dataverzameling op basis van analyse van 
administratieve data, analyse van beleidsdocumenten, een interview/bevraging en literatuuronderzoek. 

 

2.2 SUBSIDIEPROCES 

Het proces bestaat uit twee delen: 

- Enerzijds moet de private verzekeraar een erkenning van de polis aanvragen als hij wenst dat de 
brede weersverzekering die hij op de markt brengt voor een premiesubsidie in aanmerking 
komt. Die erkenning is geldig op jaarbasis.  

- Anderzijds moet elke landbouwer jaarlijks een aanvraag indienen voor de betaling van de 
premiesubsidie op basis van de door hem voor dat jaar afgesloten brede weersverzekering.  

Beiden worden geregeld door het vernoemde BVR. Dit BVR stelt de voorwaarden vast waaraan de 
brede weersverzekering moet voldoen om als subsidiabel te worden erkend en bepaalt de procedure 
tot erkenning en de omstandigheden waarin kan worden overgegaan tot uitsluiting van erkenning. Het 
BVR stelt ook het percentage van de subsidie, berekend op de verzekeringspremie, vast en regelt de 
aanvraagprocedure. 

 

2.2.1 Procedure erkenning weersverzekering 

De erkenning van een standaardpolis voor de brede weersverzekering betreft ofwel de eerste erkenning 
van een polis ofwel de verlenging van de erkenning van een polis die het jaar voordien ook al erkend 
was. 

Eerste erkenning standaardpolis brede weersverzekering (i.e. een polis die de teelten verzekert in jaar x): 

- De verzekeraar dient een erkenningsaanvraag voor zijn polis in voor 1 juli van jaar x-1 . 

- De beslissing over de erkenning gebeurt uiterlijk op 30 september van jaar x-1. 

OF 

Verlenging bestaande erkenning standaardpolis brede weersverzekering (i.e. een polis die de teelten 
verzekert in jaar x): 

- De verzekeraar dient een verlengingsaanvraag in voor zijn polis voor 21 juli van jaar x-1. 

- De beslissing over de erkenning gebeurt uiterlijk op 23 september van jaar x-1. 

De erkenning van de standaardpolissen start met ingang van 1 januari van jaar x. 
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Opmerking: een wijziging van het BVR is op 2 april 2021 principieel goedgekeurd zodat de indiening van 
de aanvraag voor zowel de eerste erkenning als de verlenging van de erkenning verschuift naar 1 
november van jaar x-1, en de goedkeuring naar 15 december jaar x-1. 

 

2.2.2 Proces aanvraag en uitbetaling premiesubsidie 

1. De landbouwer geeft in de verzamelaanvraag2 van jaar x voor de uiterste indieningsdatum ervan 
aan welke percelen en teelten hij wil verzekeren, en bij welke verzekeraar. 

2. De verzekeraars geven de gegevens over de afgesloten polissen (zoals polisbedrag, verzekerde 
teelten en oppervlakten) door begin oktober jaar x (voor betaalde polissen per 30 september 
jaar x) of begin januari jaar x+1 (voor betaalde polissen per 31 december jaar x). 

3. Uitbetaling volgt na controle, eventueel ter plaatse, in december van jaar x of in het voorjaar 
van jaar x+1. 

Opmerking: een wijziging van het BVR is op 2 april 2021 principieel goedgekeurd, ter vereenvoudiging 
van de aanvraagprocedure (nl. de landbouwer moet in de verzamelaanvraag enkel aanduiden dat hij 
een premiesubsidie wenst en bij welke verzekeraar hij een polis afsluit). 

 

2.2.3 Geïnformatiseerd proces 

Het proces verloopt zo veel als mogelijk geïnformatiseerd. Zoals al aangegeven gebeurt de 
subsidieaanvraag door de landbouwer via de verzamelaanvraag op het e-loket. Dit digitaal loket is een 
bij de landbouwer welgekend platform waarop hij ook voor vele andere aanvragen of aangiften m.b.t. 
zijn bedrijf terechtkan. De landbouwer geeft in de verzamelaanvraag aan bij welke verzekeraar hij een 
polis afsluit en geeft hierbij toestemming om zijn gegevens uit te wisselen met de verzekeraar. Op die 
manier weet het Departement Landbouw en Visserij welke gegevens naar de betreffende verzekeraars 
doorgestuurd mogen worden. Het departement beschikt immers in het kader van andere 
areaalgebonden betalingen over een gedigitaliseerd en geïnformatiseerd systeem, met name het 
Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS), dat heel wat perceelsgebonden gegevens bevat. 

De gegevensuitwisseling van het departement naar de verzekeraars gebeurt via een webservice. De 
gegevens die via de WFS-webservice worden doorgegeven aan de verzekeraar zijn: ligging van de 
percelen, oppervlakte, teelten,… De verzekeraars kunnen deze informatie steeds real-time raadplegen. 
Hoewel deze informatie op zich niet noodzakelijk is voor het doorlopen van het subsidieproces, helpt 
het de verzekeraar wel om inzicht te krijgen in de percelen van de landbouwer en om zo correcte 
polissen af te sluiten. 

Er gebeurt ook gegevensuitwisseling van de verzekeraars naar het departement. De subsidie is gebaseerd 
op het polisbedrag dat de landbouwer aan de verzekeraar betaalt voor het afsluiten van zijn jaarlijkse 
polis. Om zo weinig mogelijk administratieve last bij de landbouwers te leggen, vragen we deze 
informatie over de polissen niet op bij elke landbouwer afzonderlijk, maar wordt de informatie 
opgevraagd bij de verzekeraars. Geregistreerde werknemers van de verzekeraars hebben toegang tot het 

                                              
2 Via de verzamelaanvraag kunnen landbouwers in het e-loket van het Landbouw en Visserij in één keer een aantal steunmaatregelen aanvragen en verplichte 
aangiften uitvoeren. 



e-loket. Daar kunnen ze via de ‘tegel’ ‘aanleveren gegevens brede weersverzekering’ hun bestanden 
uploaden. Tijdens de upload worden allerhande checks uitgevoerd op deze gegevens (bv. zijn alle 
vereiste velden ingevuld, zijn bepaalde gegevens inhoudelijk correct (bv. is de landbouwer gekend bij 
het departement)). Bepaalde opmerkingen zijn ‘blokkerend’ waardoor de upload niet kan verder gaan. 
De gevonden fouten moeten dan eerst gecorrigeerd worden door de verzekeraar. De opgevraagde 
gegevens bevatten o.a. het polisbedrag en de verzekerde oppervlakte en teelten. 

 

2.2.4 Procesuitvoering: VTE 

Bij de eigenlijke procesuitvoering van de subsidiemaatregel brede weersverzekering zijn binnen het 
Departement Landbouw Visserij 1,27 VTE betrokken.  

 

2.3 BUDGET (2020) EN VERGELIJKING MET TUSSENKOMSTEN VLAAMS LANDBOUWRAMPENFONDS 

Voor de premiesubsidie van de brede weersverzekering in 2020 werd 8 822 314,82 euro aangerekend op 
het Vlaams Fonds voor Lastendelging, waarvan 5 201 806,52 euro betaald werd in begrotingsjaar 2020 
en 3 620 508,30 euro in begrotingsjaar 2021. Dit zijn volledige cijfers, maar eventuele bezwaren kunnen 
nog leiden tot aanpassingen. Een inschatting van de uitgaven voor de brede weersverzekering in 2021 
kan pas in januari 2022 gemaakt worden. 

 

Tabel 1 toont de bedragen die in 2017, 2018 en 2019 door het Vlaams Landbouwrampenfonds uitgekeerd 
werden voor erkende landbouwrampen. Gemiddeld genomen werd er door het Vlaams 
Landbouwrampenfonds jaarlijks 75,4 miljoen euro uitbetaald, een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt dan de 
premiesubsidie van 8 822 314,82 euro die voor de brede weersverzekering van 2020 uitbetaald werd. Toch 
mogen deze twee cijfers niet zonder meer met elkaar vergeleken worden. Voor een vergelijking van de 
huidige premiesubsidie enerzijds met de tussenkomsten vanuit de overheid voor landbouwrampen 
anderzijds, op basis van extrapolatie, is het nog te vroeg: 

- Tussenkomsten Vlaams Rampenfonds: Er moet bij een vergelijking rekening gehouden worden 
met mogelijke tussenkomsten van het Vlaams Rampenfonds die pas tegen 2025 afgebouwd 
zullen zijn (bv. droogte 2020). Zolang het Vlaams Rampenfonds tussenkomt bij landbouwrampen 
zal dit wellicht effect hebben op mate waarin landbouwers een brede weersverzekering 
afsluiten. 

Opmerking: In punt 2.6 wordt de brede weersverzekering in Nederland besproken. In de laatste 
twee paragrafen worden de overheidstussenkomsten door middel van een premiesubsidie en 
door middel van ad hoc schadevergoedingen bij landbouwrampen vergeleken. Aangezien de 
gesubsidieerde brede weersverzekering er al sinds 2010 bestaat, kan daar wel al een meer 
robuuste vergelijking gemaakt worden. 

- Premiehoogte: Het is onduidelijk hoe de premies voor de brede weersverzekering de komende 
jaren zullen evolueren. De verzekeraars zullen immers op basis van hun ervaringen de premies 
aanpassen. Enerzijds kunnen de premies stijgen als blijkt dat de schadevergoedingen die de 
verzekeraars moeten uitbetalen hoger liggen dan zij ingeschat hadden, anderzijds kan een 
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toenemend aantal landbouwers die een brede weersverzekering afsluit de premies naar beneden 
toe doen bijstellen. De hoogte van de premies beïnvloedt de te betalen premiesubsidie vanuit de 
overheid. 

Opmerking: De administratieve afhandeling van dossiers van het Vlaams Landbouwrampenfonds zorgde 
voor een zware personeelsbelasting bij het Departement Landbouw en Visserij. De verschuiving richting 
een premiesubsidie voor een brede weersverzekering vergt beduidend minder personeelsleden en zou 
op dat vlak dus als een besparing beschouwd kunnen worden. Toch betekent dit voor het LV-budget als 
dusdanig geen besparing aangezien bij de regionalisering van het Federale (landbouw)rampenfonds in 
2014 geen bijkomende personeelsleden aan het Departement Landbouw en Visserij werden toegekend, 
maar enkel aan het Departement Kanselarij en Bestuur. Dat wil zeggen dat zowel voor de afhandeling 
van de dossiers van het landbouwrampenfonds (geregionaliseerd beleid) als van de nieuwe 
beleidsmaatregel brede weerverzekering, dit bijkomende werklast en ICT budget was dat binnen de 
reguliere werking werd gecompenseerd door vertraging of uitstel van andere taken. 

  

Tabel 1: Tussenkomsten door het Vlaams Landbouwrampenfondsen voor landbouwrampen erkend in 2017, 2018 en 2019. 

Erkende landbouwramp Bedrag aangegeven schade 
(miljoen euro) 

Bedrag toegekende 
tegemoetkoming (miljoen 

euro) 

Vorst 2017 114,2 26,2 

Droogte 2017 79,9 28,9 

Droogte 2018 438,6 150,6 

Droogte 2019 64,6 20,5 

 

2.4 UITBETAALDE AREALEN, UITBETAALDE LANDBOUWERS EN PERCENTAGE PREMIESUBSIDIE 

Tabel 2 geeft voor 2020 weer hoeveel areaal verzekerd werd via de gesubsidieerde brede 
weersverzekering en om hoeveel uitbetaalde landbouwers het ging.  

 

Tabel 2: Uitbetaald areaal en aantal uitbetaalde landbouwers voor de brede weersverzekering in 2020. 

 2020 (voorlopig) 

Uitbetaald areaal (ha) 82 123,20 

Uitbetaalde unieke 
landbouwers (#) 

2 964 

 

Verwacht wordt dat het areaal waarop een gesubsidieerde brede weersverzekering wordt afgesloten 
zal stijgen naarmate de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds wordt afgebouwd. Om bij een 
stijging binnen het beschikbare budget te blijven, kan dan ook vanaf 2023 de mate waarin de premie 
gesubsidieerd wordt verlaagd worden (artikel 7 van het BVR):   

- Een landbouwer die een erkende brede weersverzekering afsluit, ontvangt van 2020 t.e.m. 2022 
een subsidie die 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedraagt. 



- Vanaf 2023 is er een tussenkomst van 65% van de premie voorzien voor de grootste van de 
verzekerde oppervlakten in de eerste drie jaar (nl. 2021, 2022 en 2023). Voor bijkomende 
verzekerde oppervlakten wordt maximaal 65% van de verzekeringspremie gesubsidieerd. Het 
percentage van de subsidie zal worden bepaald op basis van het beschikbare budget. 

 

2.5 EERSTE INTERNE EVALUATIE DOOR HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 

2.5.1 Eerste operationele evaluatie 

Een eerste operationele evaluatie vond plaats in het najaar 2020 met betrokken verzekeraars, en 
landbouworganisaties. Dit resulteerde in een aantal voorstellen voor praktische bijsturing, die vanaf 
2021 worden ingevoerd. Het gaat hier dan onder meer over de wijze waarop landbouwers de subsidie 
moeten aanvragen, en de timing voor verzekeraars om een erkenningsaanvraag in te dienen (cfr. de 
onder punt 2.2. vernoemende wijzigingen aan het BVR). 

 

2.5.2 Eerste data-analyse (voorlopige cijfers) 

Figuur 1 geeft de arealen weer waarvoor in de 2020 een gesubsidieerde brede weersverzekering werd 
afgesloten, voor die gewassen waarvoor het totale verzekerde areaal meer dan 500 ha bedroeg. 
Daarnaast toont de figuur ook procentueel het aandeel van het areaal dat van de betreffende teelt 
verzekerd werd. Het mag niet verbazen dat in de meerjarige fruitteelten van appel en peer dat 
procentueel aandeel met respectievelijk 40,0% en 48,9% relatief hoog ligt. In deze teelten was voor het 
aanbieden van een brede weersverzekering, een hagelpolis al redelijk ingeburgerd. Een verdere evaluatie 
kan meer details verschaffen over het profiel van de landbouwers die een verzekering afsloten en over 
de bedragen die de verzekeraars moesten uitkeren voor de brede weersverzekering. 
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Figuur 1: Areaal en procentueel aandeel per teelt dat in 2020 via een gesubsidieerde brede weersverzekering verzekerd werd, 
voor gewassen waarvoor het verzekerde areaal groter was dan 500 ha.  

 

2.6 PREMIE BREDE WEERSVERZEKERING NEDERLAND 

In Nederland is sinds 2010 de Regeling brede weersverzekering van kracht, waarbij de overheid voorziet 
in een premiesubsidie voor een brede weersverzekering. Deze regeling wordt gedeeltelijk ondersteund 
via het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (nl. cofinanciering met Europese middelen). De 
bedoeling van het instellen van de premiesubsidie was onder meer om de ad hoc tussenkomsten door de 
overheid af te bouwen en de ontwikkeling van een commercieel aantrekkelijke verzekering te stimuleren 
waarmee bedrijven weerbaarder worden tegen ongunstige weersomstandigheden en financieel 
robuuster. De subsidie bedroeg in Nederland in regel initieel ook 65% van de premie (nu 63,7%). De 
looptijd van de eerste regeling liep van 2010 tot 2014. Omdat het aantal deelnemers in de eerste looptijd 
onvoldoende was, is de premiesubsidie voortgezet in een tweede regeling die de periode 2015-2020 
besloeg. 

In een studie van 2016, uitgevoerd door Wageningen Economisch Research, in opdracht van de 
Nederlandse overheid (ministerie van Economische Zaken), werd het effect van de premiesubsidie voor 
de brede weersverzekering nagegaan. Er werd onderzocht of de premiesubsidie in de eerste looptijd 
geleid had tot een commercieel aantrekkelijke verzekering. De conclusie was dat aan het einde van de 
looptijd van de eerste regeling er te weinig deelnemers waren om een commercieel aantrekkelijke 
verzekering in de markt te zetten. Ondernemers gaven als belangrijkste redenen om niet deel te nemen 
aan dat de premie en het eigen risico van de verzekering te hoog waren en de dekking te beperkt.  

De landbouwers werden in een enquête ook bevraagd over de premiesubsidie. De belangrijkste reden 
om een brede weersverzekering af te sluiten was het feit dat dit de enige manier was om vanuit de 
overheid bij gewasschade nog een vergoeding te krijgen, Ook de mogelijkheid om specifieke gewassen te 
verzekeren en het feit dat de subsidie (sinds 2015) direct in mindering wordt gebracht op de te betalen 
premie, zijn belangrijke overwegingen bij het afsluiten van de verzekering. Respondenten zonder brede 



weersverzekering gaven als voornaamste redenen aan dat ze de dekking van de verzekering te beperkt 
vinden en het eigen risico en de premie te hoog. Ook het feit dat ze veronderstelden dat de continuïteit 
van het bedrijf niet in gevaar kwam, de kans op gewasschade op het bedrijf klein achtten en geen 
gewasschade hadden gehad de voorgaande jaren waren belangrijke redenen om geen verzekering af te 
sluiten. Op de vraag of de brede weersverzekeringen na 2020 moesten blijven bestaan, inclusief de 
tegemoetkoming in de premie door de overheid antwoordden vrijwel alle deelnemers aan de 
verzekering ‘ja’ in de enquête. De belangrijkste reden om de weersverzekering niet te continueren is het 
feit dat men vindt dat weerrisico’s tot de normale bedrijfsvoering horen. De meerderheid van de 
respondenten ziet ook in de toekomst een rol voor de overheid weggelegd door het subsidiëren van de 
premie. Vrijstellen3 van “assurantiebelasting” (i.e. verzekeringstaks) werd ook vaak aangestipt als een 
belangrijk punt.  

Ook de verzekeraars werden bevraagd. De brede weersverzekering is volgens hen zonder premiesubsidie 
enkel in de markt te zetten als alle telers van open teelten verplicht worden deel te nemen. Zonder 
verplichte deelname of premiesubsidie zal het aantal verzekerden te klein zijn vanwege de hoge premie. 
Als de verzekering verplicht wordt voor alle open teelten in Nederland, speelt ook het probleem van de 
antiselectie niet. De verwachting van de verzekeraars is dat bij afbouw van de premiesubsidie de 
transactiekosten, het risico en het premietarief gelijk blijven, maar de premie voor de ondernemer zal 
toenemen. Voor veel verzekerde telers is de subsidie een belangrijke drijfveer: indien deze verdwijnt is 
de verwachting dat maar weinig telers een verzekering zullen afsluiten. 

Over de doelmatigheid van de regeling stelt de studie onder meer het volgende: “De kosten voor de 
overheid in geval er geen Regeling brede weersverzekering zou zijn geweest in de periode 2010-2014, 
worden geschat op 46 mln. euro, gebaseerd op de vorstschade in de fruitteelt in 2012. Dit was een 
voorval waarbij in het verleden in soortgelijke gevallen tegemoetkoming werd verleend. Ter 
vergelijking, de jaarlijkse premiesubsidie bedroeg 4,8 mln. euro in 2012. De geschatte uit te betalen ad-
hocschadevergoeding is ook aanzienlijk meer - ongeveer het dubbele - dan de verstrekte premiesubsidie 
in de periode 2010-2014 (23 mln. euro).  

Een andere benadering is om de jaarlijkse premiesubsidie van 7,8 mln. euro in 2015 te vergelijken met de 
gemiddelde ad-hoctegemoetkoming voorafgaande aan de openstelling. Deze bedroeg gemiddeld 
nominaal circa 12 mln. euro per jaar (totaal circa 429 mln. euro voor een tijdsbestek van 35 jaar). Ook in 
dat perspectief is de Regeling brede weersverzekering doelmatig geweest.” 

3 CONCLUSIE 

De subsidie voor de brede weersverzekering zoals die hier voorligt, werd recent ingevoerd. Pas sinds 
2020 kunnen landbouwers een premiesubsidie ontvangen wanneer zij hun teelten verzekeren via een 
door de overheid erkende polis voor een brede weerverzekering. Het is nog te vroeg om een 
diepgaande evaluatie uit te voeren. Te meer daar op dit moment ook het Vlaams Rampenfonds nog 
tussenkomt bij teeltschade door uitzonderlijk slechte weersomstandigheden. Pas wanneer deze 
tussenkomsten uitgedoofd zijn, kan de premiesubsidie en het effect ervan ten volle geëvalueerd worden. 

                                              
3 Vanaf 2020 werd de brede weersverzekering in Nederland belastingvrij. 
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Dat neemt niet weg dat al een eerste operationele evaluatie gebeurde, met kleine bijsturingen tot 
gevolg. Een meer diepgaande evaluatie na enkele jaren looptijd is dus aan te bevelen.  

Bij de uitvoering van de subsidiemaatregel gebruikt het Departement Landbouw en Visserij zoveel als 
mogelijk zijn bestaande geïnformatiseerde instrumenten en werkwijzen, wat voor administratieve 
vereenvoudiging zorgt. De landbouwer doet zijn subsidieaanvraag via de verzamelaanvraag, een 
jaarlijkse aanvraag via het e-loket die bij de landbouwer al goed ingeburgerd is omwille van andere 
aanvragen en aangiften die hij doet. Het Departement beschikt via zijn Geïntegreerd Beheers- en 
Controlesysteem (GBCS), dat in het kader van andere areaalgebonden betalingen gebruikt wordt, al over 
heel wat perceelsgebonden gegevens die crosschecks en een performante controle mogelijk maken. 

Een overheidstussenkomst via een premiesubsidie weegt minder door op de begroting dan die van de 
vroegere tussenkomsten via het Vlaams Landbouwrampenfonds en is vanuit dat oogpunt doelmatig te 
noemen, al zal de komende jaren nog rekening gehouden moeten worden met de, weliswaar dalende, 
vergoedingen door het Vlaams Rampenfonds. Net zoals de invoering van de brede weersverzekering 
gekoppeld was aan de afbouw van de tussenkomsten van het Vlaams Rampenfonds zal ook een 
evaluatie naar beiden moeten kijken om de juiste conclusies te kunnen trekken. Met het 
financieringsmechanisme van deze premiesubsidie in het achterhoofd, zal de heroverweging van de 
subsidie, en in het bijzonder de besparingsafwegingen van 5% en 15%, analoog moeten gebeuren voor 
het financieringsluik uit het VFLD en de Landbouwbegroting: indien een besparing van 5% wordt 
doorgevoerd bij de 13 miljoen euro van het VFLD, dan zou dit ook moeten gelden voor de 7 miljoen 
vanuit de Landbouwbegroting. 

Bij een diepgaande evaluatie is het meer dan interessant om ook de meer recente ervaringen met de 
brede weersverzekering in Nederland mee te nemen. In Nederland is namelijk al sinds 2010 een 
gesubsidieerde brede weersverzekering op de markt, vaak aangeboden door private verzekeraars die nu 
ook in Vlaanderen actief zijn. De ervaringen uit de eerste looptijd (2010-2014) leerden daar dat een 
subsidie vanuit de overheid essentieel is om een brede weersverzekering betaalbaar te houden voor de 
landbouwers. Er zijn enkele verschillen met de regeling in Vlaanderen op te merken. In Nederland wordt 
de subsidie sinds 2015 onmiddellijk in mindering gebracht op de te betalen premie wat voor de 
landbouwer een belemmering wegnam om een brede weersverzekering af te sluiten. De brede 
weersverzekering werd bovendien sinds 2020 belastingvrij wat de brede weersverzekering ook 
aantrekkelijker maakte voor de landbouwers. Een evaluatie van de tweede looptijd van de regeling 
voor de brede weerverzekering in Nederland is momenteel nog niet beschikbaar. 

  

4 INFORMATIEBRONNEN 

- Evaluatie Regeling brede weersverzekering (Wageningen Economic Research, 2016). 
https://research.wur.nl/en/publications/evaluatie-regeling-brede-weersverzekering  
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Vlaamse Brede Heroverweging:     

Nota ILVO  versie  29.06.2021 

1. Algemeen 

 

1.1 Vlaams Regeerakkoord: veel aandacht voor onderzoek en innovatie maar eigen Vlaamse 

onderzoeksinstellingen geconfronteerd met sterke besparingsdoelstellingen  

 

In het Vlaams Regeerakkoord wordt er zeer veel aandacht besteed aan het innovatie- en 

onderzoeksbeleid. Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld minimum 3% van zijn BBP te besteden 

aan onderzoek en ontwikkeling. Hierbij wordt er veel verwacht van de kennis- en 

onderzoeksinstellingen, waaronder de Vlaamse wetenschappelijke instellingen, waartoe ILVO 

behoort. In het Regeerakkoord wordt letterlijk gesteld: ‘De Vlaamse regering zal het ILVO met de 

Food Pilot als speerpunt verder uitbouwen’. (pag.87, Vlaams regeerakkoord 2019 -2024). 

 

Ondanks deze ambities van de Vlaamse regering moet vastgesteld worden dat ILVO als Vlaamse 

wetenschappelijke instelling reeds meer dan een decennium geconfronteerd wordt met verplichte 

besparingsdoelstellingen op zijn personeelsbestand en personeelsbudget en de daaraan 

gekoppelde werkingskredieten, wat tot een sterke afbouw heeft geleid van het aantal ambtenaren 

(- 52 eenheden of -19% op tien jaar tijd) tewerkgesteld bij de IVA ILVO. Het is evenzeer een 

vaststelling dat een dergelijke personeelsbesparing niet werd opgelegd aan onderzoeksinstellingen 

zoals bijvoorbeeld VLIZ, VIB, IMEC, VITO,… die, ondanks ze voor een zeer belangrijk deel genieten 

van structurele overheidsdotaties, opereren buiten de Vlaamse overheid. Dit kan als een 

concurrentienadeel beschouwd worden ten nadele van de eigen Vlaamse wetenschappelijke 

instellingen (INBO, Plantentuin, ILVO,….).  

 

1.2 Regelgeving 

 

Het Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een Vlaamse 

wetenschappelijke instelling en bestaat uit twee sub-entiteiten: een intern verzelfstandigd 

agentschap zonder rechtspersoonlijkheid (IVA ILVO, opgericht bij besluit Vlaamse regering van 

9/12/2005) en een eigen vermogen met rechtspersoonlijkheid (EV ILVO, opgericht bij decreet van 

23/12/2005). 

Bedoeling van het Eigen Vermogen (EV ILVO) was en is om ILVO toe te laten om eigen inkomsten 

te verwerven enerzijds via inkomsten van de verkoop van nevenproducten van het onderzoek 

(plantaardige en dierlijke producten) als via inkomsten van onderzoeksopdrachten vanwege  

diverse overheden, als vanwege de private sector.  

Het Ondernemingsplan van ILVO dat de onderzoeksdoelstellingen omvat en dat jaarlijks wordt 

geactualiseerd omvat het hele ILVO, zijnde de IVA ILVO en het EV ILVO. Deze twee sub-entiteiten 

hebben elk een eigen begroting, gescheiden bestuursorganen en juridisch gescheiden 

personeelsbestanden. Op de werkvloer zijn de onderzoeks- en aanvullende activiteiten echter 

verweven, het dagelijks bestuur van beiden vindt plaats via de Directieraad van de IVA ILVO. Het 
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is decretaal voorzien dat de leidend ambtenaar van de IVA ILVO tevens de voorzitter is van de 

Beheerscommissie van het EV ILVO. Beide entiteiten streven dezelfde missie na.  

EV ILVO volgt de regels van een publiekrechtelijke entiteit. De begroting wordt geconsolideerd 

binnen de begroting van de Vlaamse overheid. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en 

goedgekeurd door de Beheerscommissie en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering 

en het Vlaams Parlement. De jaarrekening wordt voorgelegd en goedgekeurd door de 

Beheerscommissie, wordt gecontroleerd en geattesteerd door een onafhankelijk erkend revisor 

die rechtstreeks aan de Beheerscommissie rapporteert en doorgezonden naar het Beleidsdomein 

Financiën en Begroting en het Rekenhof. 

1.3 Efficiëntie-oefeningen binnen ILVO 

Gegeven de huidige tweeledige structuur heeft ILVO desondanks de voorbije jaren heel wat 

efficiëntiewinsten trachten te boeken. Een belangrijk gegeven op financieel-budgettair vlak hierbij 

is het feit dat het EV ILVO sinds 01/01/2018 fungeert als aankoopcentrale voor IVA ILVO (zie verder), 

waarbij er een periodieke volledige doorfacturering plaats vindt. Dit brengt, naast 

efficiëntiewinsten, ook meer duidelijkheid voor de leveranciers.  

M.b.t. eventuele mogelijke bijkomende efficiëntie- en transparantieverbeteringen kan verwezen 

worden naar de jaarlijkse rapportering van de bedrijfsrevisor van EV ILVO en naar het 

Diepteonderzoek van het Rekenhof onder de titel ‘Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: 

wisselwerking tussen het Agentschap en het Eigen Vermogen (16/09/2015). Het Rekenhof verwijst 

trouwens in dit rapport expliciet naar de bedrijfsrevisor van het EV ILVO die er voor pleit om de 

werkings- en investeringsuitgaven van de Vlaamse overheid die worden aangerekend op de 

algemene uitgavenbegroting, zoals dit al is geschied voor enkele specifieke toelagen, bij 

dotatiebesluit rechtstreeks over te hevelen naar het EV ILVO. Aangezien het EV ILVO behoort tot 

de consolidatiekring van de Vlaamse overheid, zou deze overheveling geen invloed hebben op de 

algemene ESR-uitvoering.  

Het Rekenhof formuleerde daarenboven volgende aanbeveling wat de structuur van ILVO betreft: 

‘De Vlaamse Regering zou nut en noodzaak van de duale organisatiestructuur van het ILVO 

opnieuw moeten evalueren en beoordelen’.  

In een reactie op de aanbeveling van het Rekenhof betreffende het Diepteonderzoek ‘Instituut 

voor Landbouw- en Visserijonderzoek: wisselwerking tussen het Agentschap en het Eigen 

Vermogen’ (16/09/2015) gaf de toenmalige minister aan dat: “Blijkens de wettelijke bepalingen, van 

beide entiteiten dezelfde (beleids-)doelstellingen worden verwacht. Vandaar dat wat de 

inhoudelijke rapportering betreft, er wordt gekozen voor één gezamenlijke website, één 

gezamenlijk activiteitenverslag en één gezamenlijk onderzoeksprogramma. In de wettelijke 

bepalingen wordt nergens gesteld dat er een afzonderlijke inhoudelijke rapportering noodzakelijk 

is voor beiden sub-entiteiten”. De minister concludeert verder dat: “IVA en EV ILVO binnen de 

huidige wettelijke bepalingen een maximale inhoudelijke samenwerking nastreven wat zich uit in 

een gezamenlijke rapportering. Met betrekking tot de financiën en de begroting wordt een aparte 

opvolging en rapportering gerealiseerd die, wat het EV ILVO betreft, bovendien wordt gevalideerd 

door een externe bedrijfsrevisor.”  
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Het antwoord van de minister leidde uiteindelijk tot de in het jaarlijks Rekeningenboek van het 

Rekenhof opgenomen conclusie dat de minister niet wenste in te gaan op de geformuleerde 

aanbeveling aangaande een evaluatie van de bestaande duale structuur en de daaraan 

gekoppelde mogelijke aanpassingen.  

Op te merken valt dat de juridische koppeling van ILVO met de Vlaamse overheid voor Vlaamse 

bedrijven uit de agro-voedingssector welke actief zijn op sommige exportmarkten, een voordeel 

betekent omwille van de sanitaire en fytosanitaire garanties die kunnen aangetoond worden via 

de referentietaken van ILVO. 

1.4 Onderzoeksdoelstellingen 

De missie van ILVO is bijzonder actueel: kennis opbouwen om op een maatschappelijk 

verantwoorde manier voldoende, gezond en gevarieerd voedsel te kunnen produceren voor de 

10 miljard monden die de wereld in 2050 moet voeden, binnen de planetaire grenzen.  

Om die missie te volbrengen verricht ILVO multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk 

onderzoek. Op die manier bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor 

de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de 

veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van 

sectorontwikkeling en plattelandsbeleid.  

De ILVO-onderzoeksvisie ‘Naar 2030 en verder’ geeft de ijkpunten en ambities van ILVO weer. Deze 

visie werd opgesteld in samenwerking met verschillende stakeholders en wordt regelmatig kritisch 

tegen het licht gehouden. Er vloeiden 10 prioritaire onderzoeksthema’s uit voort: 

- Rendabele en veerkrachtige voedingssystemen 

- Eiwitdiversificatie  

- Rol van dierlijke productie in de maatschappij  

- Gezonde bodem en gewassen 

- Kringlopen en bio-economie 

- Voeding en gezondheid 

- Op naar een klimaatslimme landbouw 

- Landbouw en platteland in een verstedelijkte samenleving 

- Precisielandbouw en datatechnologie  

- Mariene productie en marien milieu 

Als leidraad, introduceert ILVO de “5G voor Landbouw en Voeding”, 5 maal gezondheid om tot 

een integrale aanpak te komen van de uitdagingen binnen het agrovoedings- ecosysteem:  

gezonde productie, gezonde verwerking, gezonde socio-economische relaties, gezonde 

consumptie en dat alles binnen een gezonde omgeving.  
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1.5 Aanzienlijk gerealiseerd Multiplicator effect 

Onderstaande tabel en grafiek geven het rechtstreeks multiplicator effect van de inzet van VO-

middelen, (de toelages voor personeel en werking IVA ILVO) weer ten opzichte van de externe 

middelen die ILVO via de werking van het Eigen Vermogen heeft kunnen verwerven (simulatie 

met en zonder de toelage EV ILVO). Deze cijfers zijn uitgedrukt in k€. 

In de toelage van EV ILVO werden geen energiesubsidies opgenomen omdat deze subsidies 

verworven werden door eigen inspanningen in concurrentie met andere organisaties. Deze 

werden opgenomen onder ‘Overheid EV ILVO’.  

In theorie zou de VO-toelage grosso modo de basiswerking moeten kunnen financieren. Als gevolg 

van de structurele besparingen op personeel en werkingsmiddelen is dit niet langer het geval. 

Hierdoor komt ILVO in een sterk nadelige positie t.a.v. andere (door de Vlaamse overheid 

gesubsidieerde) onderzoeksinstellingen die geen juridische binding hebben met de Vlaamse 

overheid. Op vandaag komen grosso modo 30% van de middelen waarmee ILVO aan de slag kan 

gaan, structureel als basisfinanciering (apparaatskredieten) van de Vlaamse overheid; een 

aanzienlijk lager percentage dan de meeste andere door de Vlaamse overheid gesubsidieerde 

onderzoekinstellingen. 

Via EV ILVO wordt getracht externe middelen te verwerven voor bijkomend onderzoek. Het 

rechtstreeks multiplicator effect van de toelage (apparaatskredieten) IVA ILVO bedroeg de 

afgelopen jaren afgerond gemiddeld bijna 1 op 3. De groei zit hem de laatste jaren in de toename 

van het aantal goedgekeurde EU-projecten.  

Het is belangrijk dat de apparaatskredieten van die omvang zijn en blijven zodat de 

onderzoeksinfrastructuur en de aanwezige kennis binnen ILVO optimaal kan ingezet worden om 

competitieve onderzoeksprojecten binnen te halen zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. 

M.a.w. de apparaatskredieten zijn er om ILVO als instituut operationeel te houden. De 

onderzoeksmiddelen om daadwerkelijk onderzoeksprojecten uit te voeren wordt nagenoeg 

volledig extern gezocht. 
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Naast het rechtstreekse multiplicator effect is er echter ook een onrechtstreeks multiplicator 

effect; dankzij de ILVO innovaties worden bedrijven en de buitenwereld gestimuleerd om met 

deze innovaties aan de slag te gaan en om duurzamer te werken. Dit stimuleert de duurzaamheid 

in het algemeen. Deze factor kan in het tijdsbestek van deze oefening niet becijferd worden, maar 

is duidelijk aanwezig. 

 

1.6 Structurele onderfinanciering van het ILVO gebouwenpatrimonium 

ILVO beschikt over een sterk verouderd gebouwenpatrimonium van een 90-tal gebouwen 

waarvan het gros ouder is dan 50 jaar. Dit is vooral het gevolg van de quasi investeringsstop op 

federaal niveau voorafgaand aan de regionalisering van het wetenschappelijk onderzoek en ILVO 

in 2004, zoals ook blijkt uit onderstaande grafiek.  

 

Om inzicht te krijgen in de onderhoudsnoden van de verschillende ILVO-gebouwen werd er in 

2020 in samenspraak met het Facilitair Bedrijf door een extern studiebureau een quickscan-

conditiemeting uitgevoerd op 33 van de 88 gebouwen, dit via gecertificeerde inspecteurs. De 
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Werking: bestellingen worden vanuit het beheerssysteem van EV-ILVO geplaatst via een specifiek 

hiervoor aangemaakt project. Bestelbonnen vermelden steeds de link naar dit project via het 

unieke bestelbonnummer. Iedere bestelbon vermeldt ook dat EV ILVO optreedt als 

aankoopcentrale op basis van art 47 van de wet van 17/6/2016. De opdrachtnemer van de 

overheidsopdracht verzendt zijn facturen naar EV ILVO. Via het specifieke project worden deze 

facturen periodiek integraal doorgefactureerd aan IVA ILVO. EV ILVO en IVA ILVO houden bij deze 

doorfacturatie de ESR neutraliteit voor ogen. ESR neutraliteit is gegarandeerd aangezien beide 

entiteiten binnen de consolidatiekring vallen. Het IVA ILVO budget moet nog steeds volledig 

besteed worden binnen het boekjaar.  

 

2. Uitgavenposten 

 

2.1. Apparaatskrediet Lonen 

Lonen 

Begrotingsartikel 2021 KD0-1KAB2ZZ-LO  

Vlaams budget 2021 € 15.261.000  

Wat? Het betreft een toelage voor de betaling van wedden 
van de personeelsleden van het IVA ILVO en 
personeel-gebonden uitgaven zoals groeipakket, 
maaltijdcheques, schoolpremie, vakantie- en 
eindejaartoelage, woon-werkverkeer… 
De werkelijke kost voor de Vlaamse overheid is 
echter €12.824.000, omdat aan dit bedrag ook de 
vrijstelling van de reductie bedrijfsvoorheffing werd 
toegevoegd welke betaald wordt door de Federale 
overheid en binnen komt op ontvangsten artikel 
KD0-9KABAZZ-OW.  

 

2.2. Apparaatskrediet  Werking en Toelagen 

Werking en Toelagen 

Begrotingsartikel 2021 KD0-1KAB2ZZ-WT 

Vlaams budget 2021 € 3.947.000  

Wat? Dit bedrag zal nog verminderd worden met €77.000 
als bijstelling voor de energiekosten. 
 
Het betreft: 
- Uitgaven voor aankoop van niet-duurzame 

goederen; 
- Uitgaven voor aankoop van materiaal en 

producten voor allerhande plant- en 
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diergerelateerde proefnemingen, onderhoud, 
monitoring van het mariene milieu,…; 

- Kosten m.b.t. onderzoeks- en 
uitwisselingsprojecten voor verblijf van 
buitenlandse onderzoekers en stagiairs in het 
kader van internationale samenwerking van 
ILVO met derde landen; 

- Allerhande werkingsuitgaven i.v.m. informatica; 
- Uitgaven voor aankoop van duurzame goederen. 

 

2.3. Toelage aan EV ILVO 

Toelage aan EV ILVO 

Vlaamse basisregelgeving  Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgevingen: 

- De wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de 
algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, 
de controle op de subsidies en voor de boekhouding 
van de gemeenschappen en gewesten, alsook voor de 
organisatie van de controle door het Rekenhof.  

- De Vlaamse Codex Overheidsfinanciering van 29 maart 
2019 

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 
met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse 
administratie 

- Het Besluit Vlaamse Codex overheidsfinanciën van 17 
mei 2019. 

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de 
Vlaamse Regering.  

Begrotingsartikel 2021 KB0-1KFB2EY-IS 

Vlaams budget 2021 € 5.503.000  

Wat? Binnen dit artikel kaderen volgende specifieke opdrachten voor 
EV ILVO: 

- Het onderzoek en de ontwikkeling naar meer duurzame 
landbouwsystemen. 

- Door de EU verplichte datacollectie en adviestaken ter 
ondersteuning van het EG visserijbeleid. 

- Onderhoud en werken aan onroerende goederen. Deze 
post kan beschouwd worden als een apparaatskrediet. 

- IHD/PAS: Onderzoek naar de technisch-economische 
haalbaarheid van de emissiereducties van de 
veeteeltsector. 

- Het verplicht toezicht op plantaardig teeltmateriaal. 
- Onderzoek met het oog op het realiseren van de 

duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN wat 
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kader van het Europees Visserijbeleid met het oog op het beleidsmatig vastleggen van visstocks 

en visquota.  Dit is een permanente verplichte opdracht die werd toegewezen vanuit de Europese 

Commissie. Robuuste wetenschappelijke gegevens zijn nodig niet enkel om de toestand van de 

visbestanden te evalueren en advies te geven i.v.m. TAC en quota, maar ook om de 

winstgevendheid van de verschillende segmenten van de sector en de effecten van visserij en 

aquacultuur op het ecosysteem te evalueren. Het wordt ook gebruikt om het EU-beleid te 

evalueren zoals maatregelen voor visserijbeheer, structurele financiële maatregelen ter 

ondersteuning van de visserij en van de aquacultuur afhankelijke gebieden en mitigerende 

maatregelen om de negatieve effecten van de visserij op het ecosysteem te verminderen. 

Er lopen twee projecten onder het FMZV-programma, nl project NDGP 2014-2016 (afgesloten) en 

project NDGP 2017-2020 (lopend). Omdat de timing voor het opstellen en goedkeuren van de 

nieuwe uitvoeringsbesluiten niet gerealiseerd werd zoals initieel gepland, is een tussentijds 

programma 2020-2021 door alle lidstaten opgemaakt. Daarna volgt een nieuw werkprogramma 

voor de periode 2021-2027. De werkprogramma’s worden telkens ingediend bij DGMare (Europese 

Commissie) en door een expert werkgroep van STECF nagekeken, gecontroleerd en goedgekeurd. 

Jaarlijks wordt aan STECF en aan de Europese Commissie een rapport van de uitgevoerde 

activiteiten volgens de EU Richtlijnen aangeleverd.  

Budget van de toelage in 2021: €150.000. 

Evaluatie: 

Voor de periode 2014-2020 ontving ILVO een toelage van €1.110.000. De maximale subsidie vanuit 

de EU bedraagt €8.095.192. Het overige luik komt vanuit co-financiering via VO-personeel. Het 

bedrag van de Vlaamse toelage is in 2020 met €10.000 verminderd door besparingen. Ook de EU-

subsidie wordt sinds 2021 fors verminderd. In art. 31 in de geconsolideerde versie van de EFVAM-

verordening legt men de nieuwe “single co-financing rate” vast op 70%, dit t.o.v. 80% in de periode 

hiervoor. Dit impliceert dat het aandeel nationale cofinanciering voor de periode 2021-2027 zal 

toenemen. Ondanks de besparingen worden de inhoudelijke taken niet bijgesteld. De uitvoering 

van de verordening 2017/1004 is een verplichting voor elk lidstaat. Het aantal eindgebruikers van 

de gegevens welke worden verzameld, geanalyseerd en verwerkt onder de data collectie, is door 

de jaren heen toegenomen. Indien een lidstaat een aantal verplichtingen niet kan opnemen, moet 

dit degelijk gemotiveerd worden aan de Commissie. Er kunnen boetes opgelegd worden indien 

men niet voldoet aan de  uitvoering van de datacollectie. Deze financiering is net voldoende voor 

de uitvoering van de opdracht, maar er is geen marge voor extra taken. ILVO heeft steeds 

aandacht besteed aan het ontwikkelen van tools om efficiënter het NDGP te kunnen uitvoeren.  

België is verplicht om jaarlijks twee wetenschappelijk surveys op zee uit te voeren van telkens 

minstens 10 dagen, Deze surveys zijn één van de duurdere onderdelen van de 

gegevensverzameling. Voor deze met de Belgica ligt de gemiddelde kostprijs/dag voor het gebruik 

van de Belgica tussen de €17.000 - €20.000. (de survey met de Simon Stevin wordt in 

samenwerking met het VLIZ uitgevoerd, hun boot mag gratis ingezet worden).   

2.3.3 Onderhoud en werken aan onroerende goederen 

Doelstelling:  
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ILVO ontvangt een toelage voor het onderhoud en de werken aan de onroerende goederen. Deze 

toelage kan beschouwd worden als een apparaatskrediet. De structurele onderhoudsfinanciering 

van de ILVO gebouwen werd in het algemene luik van deze nota reeds toegelicht. Een innovatieve 

toekomstvisie voor landbouw, visserij en voeding vraagt een duidelijke visie op de 

onderzoeksinfrastructuur welke deze transformatie en transitie kan belichamen. ILVO werkt aan 

zijn vastgoedstrategie binnen het kader van het Europees SURE2050 project waaraan de Vlaamse 

overheid deelneemt. In dit kader wordt er ondersteuning en opleidingen voorzien voor het 

uitwerken van een duurzame vastgoedstrategie in samenwerking met onder meer het Facilitair 

Bedrijf en het Vlaams Energiebedrijf.  

Budget van de toelage in 2021: €2.695.000 

Evaluatie: 

Omdat deze toelage ruim onvoldoende is om het gebouwenpatrimonium en de 

onderzoeksinfrastructuur van ILVO up to date te houden, (zie hoger) tracht ILVO deze toelage 

aan te vullen met eigen verworven middelen. Grosso modo kan gesteld worden dat de 

onderzoekapparatuur van ILVO redelijk up to date is, maar dat dit absoluut niet het geval is voor 

de gebouweninfrastructuur. Hier blijft ILVO kampen met de nooit weggewerkte investeringsstop 

op federaal niveau alvorens het wetenschappelijk onderzoek in 2004 werd overgeheveld naar de 

gewestelijk overheden. Bovendien moet ILVO met deze zelfde middelen de klimaat- en 

energieambities van de Vlaamse regering mee waarmaken, wat met de huidige toelage een 

onmogelijke opdracht is.  

Een greep uit de uitgevoerde werken van de laatste jaren: renovatie stoominstallatie, afwerking 

van de Varkenscampus, plaatsen nieuwe stookketels, vervangen stookolietank, inrichting 

fietsstallingen, sanering gronden, vernieuwen hoogspanningscabines, vernieuwen ramen en 

buitenschrijnwerk diverse sites, vernieuwing daken en isolatie, zonnepanelen, asbestverwijdering, 

vernieuwing trekkasten en afzuiging labo, herinrichting van labo’s, renovatie sanitair, renovatie 

productielokalen, afbraak stallen, inrichting overdekt kalverplein, behuizing voor de minipigs, 

inrichten stal voor PAS-onderzoek, sleufsilo’s, overkapping mestvaalt, aanleg composteringssite en 

machineloods, waterzuivering TV 370, heraanleg parking, nieuwe drooginstallatie grassen en 

zaden, vernieuwing eierlokaal, … 

 

2.3.4 IHD/PAS: onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van de emissiereducties 

van de veeteeltsector 

Doelstelling:   

De overmatige uitstoot van stikstof en depositie van diezelfde stikstof in kwetsbare 

natuurgebieden staat reeds verscheidene jaren hoog op de politieke agenda. En dit zal wellicht 

nog lang zo blijven gezien het recente ‘stikstofarrest’ dat de PAS-aanpak van de Vlaamse regering 

juridisch onderuit gehaald heeft. 

De landbouwsector is samen met de transport- en industriesector een belangrijke veroorzaker 

van dit probleem. Dat is de reden waarom de Vlaamse regering een recurrent onderzoeksbudget 
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heeft vrijgemaakt om maatregelen uit te testen die de uitstoot vanuit landbouw kunnen 

beperken. Het gaat hierbij om maatregelen op het vlak van de voeding van runderen, varkens en 

kippen en emissie-arme stalsystemen waarbinnen deze dieren gehuisvest worden.  

Budget van de toelage in 2021: €430.000 

Evaluatie:  

Met het sinds 2015 toegekende toelage, aangevuld met verworven inkomsten vanuit EU-projecten 

en Boerenbond, werden onderzoeksprojecten opgezet i.v.m: 

Reeds uitgevoerd: 

- PAS-literatuuronderzoek: screening van maatregelen 

- Experimenteel PAS onderzoek bij rundvee 

o Laag eiwit voeding 

o Potentieel van strooisels en strooiseladditieven 

o Reinigingsfrequentie uitloop 

o Effect van uitmesten tijdens leegstand bij beweiden 

- PAS literatuur- en desktoponderzoek 

o Windsingels en houtkanten als emissie-capterende maatregel voor ammoniak 

o Evaluatie van het aanzuren van dierlijke mest als reducerende maatregel voor 

ammoniakemissie 

o Uiteenlopende bedrijfsstrategieën voor PAS - studie naar succesverhalen en 

knelpunten van bedrijfsreconversie en bedrijfsverplaatsing als antwoord op PAS 

Lopend: 

- Reducerende maatregelen 

- Meetprotocollen voor de bepaling van emissies van praktijkstallen 

- Ontwikkeling van emissiemonitoringstechnieken 

- Ruimtelijk onderzoek 

Onderzoek in stalsystemen blijft bij dit bescheiden budget uiteraard zeer beperkt.  

ILVO probeert door nauwe samenwerking met Nederland een deel van de know how binnen te 

halen en toe te passen voor de Vlaams context. 

 

2.3.5 Toezicht plantaardig teeltmateriaal   

Doelstellingen:  

De toelage voor het toezicht van het plantaardig teeltmateriaal is bestemd voor het 

rassenonderzoek. Doel van de rassenproeven is het verlenen van toelating tot de nationale 

rassencatalogus. België is in het kader van internationale overeenkomsten verplicht nieuw 

aangeboden rassen van landbouwgewassen volgens Europese richtlijnen te onderzoeken op hun 

nieuwigheid. Dit betreft onderzoek naar onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid 

(OHB-onderzoek) en hun cultuur- en gebruikswaarde (CGW-onderzoek). Een nieuw cultivar van 
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een landbouwgewas kan namelijk pas in de handel gebracht worden als het ingeschreven is op 

de Belgische rassencatalogus of op de Europese rassenlijst. Dit onderzoek wordt ook in de andere 

EU-landen verplicht uitgevoerd. Een ras ingeschreven op een nationale rassencatalogus van een 

EU-land wordt na enkele maanden opgenomen op de gemeenschappelijke Europese rassenlijst.  

Budget van de toelage in 2021: €321.000  

Evaluatie:  

ILVO voert OHB- en CGW-onderzoek uit in het kader van een gemandateerde opdracht van de 

Vlaamse Overheid – Departement Landbouw & Visserij – Dienst Kwaliteit. Jaarlijks worden 

hiervoor rassenproeven aangelegd op verschillende locaties in Vlaanderen waarbij nieuw 

aangeboden rassen vergeleken worden met reeds toegelaten standaardrassen. Afhankelijk van de 

gewassoort worden proeven twee tot vier jaar getest op twee tot vier locaties in Vlaanderen. De 

locaties waar proeven aangelegd worden verschillen per gewas en bevinden zich in de 

belangrijkste teeltregio’s. Zo werden de jongste 5 jaar telkens tussen de 30 à 40 nieuw aangeboden 

rassen onderzocht.  

Omwille van de daling van de toelage de afgelopen jaren werd er een oefening doorgevoerd om 

alleen de hoogst noodzakelijke rassenproeven te weerhouden. Het wegvallen van de 

mogelijkheden in Vlaanderen om aan rassenonderzoek te doen, kan een concurrentienadeel 

betekenen voor de Vlaamse veredelingsbedrijven.  

 

2.3.6 Onderzoek met het oog op het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 

VN wat landbouw en voeding betreft 

Doelstelling:  

De eerste operationele doelstellingen onder het intern structuurelement van ILVO luidt 

'Onderzoek ingebed in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’S)’. ILVO 

zal vanuit zijn maatschappelijke en wetenschappelijke rol maximaal bijdragen tot de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen vormen een wereldwijde oproep om samen te werken aan een 

duurzame maatschappij. Naast het verankeren van de SDG’s in de werking van het instituut, zal 

ILVO verder blijven evolueren naar een zo duurzaam mogelijk model. Het ILVO-onderzoek is 

toegespitst op het complexe agro-ecosysteem, opgebouwd uit een hele reeks geconnecteerde 

elementen: diverse biotische en abiotische factoren, met veelvuldige en complexe interacties, de 

respons van planten en dieren op gewijzigde productiefactoren, de invloed van externe 

parameters zoals het klimaat, impact op beleid, economie en maatschappij. Ingrepen of 

veranderingen worden niet op het niveau van één element bekeken, maar steeds met oog voor 

de interactie tussen alle onderdelen en aspecten van het systeem. ILVO kan hier de verbindende 

factor zijn tussen academisch en praktijkgericht onderzoek, de doorvertaling naar de praktijk en 

uiteindelijk ook naar de voorlichting. 

Budget van de toelage in 2021: €470.000  

Evaluatie:  
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Met de middelen voor Duurzame Landbouwsystemen wordt in hoofdzaak de socio-economische 

afdeling en het Expertisecentrum Landbouw en Klimaat van ILVO gefinancierd. De middelen die 

hiervoor voorzien zijn, zijn het gevolg van de inkanteling (meer dan 10 jaar geleden) van het 

‘Beleidsondersteunend Steunpunt Duurzame Landbouw’ binnen ILVO. Met de middelen wordt 

enkel personeel (onderzoekers) gefinancierd. Een besparing zal leiden tot het stopzetten van de 

contracten met een aantal van de betrokken onderzoekers. Voor een besparing van 5% zal dit 

een vermindering van 1,5 VTE betekenen. Een besparing van 15% zal leiden tot een vermindering 

van 4,5 VTE. De besparingen zullen leiden tot het afbouwen van het socio-economisch onderzoek 

en het klimaatonderzoek binnen ILVO. 

De middelen die ILVO ontvangt voor IHD/PAS zijn bedoeld om onderzoek te doen op het vlak van 

innovaties m.b.t. stikstofemissiereducties in stalsystemen in het kader van de 

‘Stikstofproblematiek’. ILVO is  nagenoeg de enige onderzoeksinstelling is in Vlaanderen met 

accurate expertise op dit vlak die gepaard gaat met onderzoeksmogelijkheden in eigen installaties. 

Met de middelen worden onderzoekers gefinancierd die op dit vlak actief zijn. Een besparing zal 

leiden tot het stopzetten van de contracten met een aantal van hen en het afbouwen van het 

onderzoek naar stalsystemen die minder ammoniak uitstoten. 

Voor de SDG’s kan gesteld worden dat een besparing op deze dotaties een stopzetten van de 

arbeidsovereenkomst met een 7-tal onderzoekers voor gevolg zal hebben en m.a.w. minder 

onderzoek dat bijdraagt tot verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw.  

Een dergelijke besparing gaat in tegen de vooropgestelde doelstellingen van het Vlaams 

Regeerakkoord waarin zeer veel aandacht wordt besteed aan het innovatie- en onderzoeksbeleid. 

Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld minimum 3% van zijn BBP te besteden aan onderzoek en 

ontwikkeling. Hierbij wordt er veel verwacht van de kennis- en onderzoeksinstellingen, waaronder 

de Vlaamse wetenschappelijke instellingen, waartoe ILVO behoort. In het Regeerakkoord wordt 

letterlijk gesteld: ‘De Vlaamse regering zal het ILVO met de Food Pilot als speerpunt verder 

uitbouwen’. (pag.87, Vlaams regeerakkoord 2019 -2024). De besparingen zullen leiden tot minder 

onderzoek door ILVO voornamelijk op de domeinen van het socio-economisch onderzoek (nieuwe 

verdienmodellen, welbevinden van landbouwers, mogelijkheden korte keten, agro-ecologie,…...) als 

het onderzoek op het vlak van klimaatadaptatie en klimaatmitigatie en onderzoek in het kader 

van PAS en de stikstofproblematiek. 
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O binnen dit artikel een kaasschaaf toepassen waardoor de respectievelijke uitgaven verlaagd 
worden met 5%. Bij een 15% besparing zal geen kaasschaaf maar een keuze dienen gemaakt te 
worden; 

O bepaalde uitgaven afschaffen of uitfaseren; 

O Of een combinatie van bovenstaande. 

2 HIERNA WORDEN EEN AANTAL BESPARINGSPISTES EN DE GEVOLGEN BINNEN DIT 

ARTIKEL (TOELAGEN) TOEGELICHT: 

Niet meer toekennen van (jaarlijkse) ad hoc subsidies 

 

Dit levert op basis van budget 2021 een schrapping van ongeveer 4 miljoen euro. 

Dit betreft oa. subsidies aan Ferm (korte keten en landelijke infopunt vrouwen), biologische landbouw 
projecten, Boeren op een Kruispunt, landbouwcomicen, nationale boomgaardenstichting, medefinanciering 
interregprojecten, steun voor waarnemings- en waarschuwingssystemen (IPM), 
bedrijfsverzorgingsdiensten, etc. 

De gevolgen voor bepaalde organisaties kunnen ingrijpend zijn voor hun werking en voor de 
beleidsdoelen die ze realiseren.  

Ook de nieuwe financieringsregeling van het Vlaams klimaatfonds met cofinanciering van de 
beleidsdomeinen zal hierdoor in het gedrang komen.  

3 EUROPESE COFINANCIERINGSPERCENTAGES AAN TE PASSEN 

Het grootste deel van het Vlaams landbouwbudget wordt aangewend als cofinanciering van Europese 
middelen. Een verlaagd Vlaams budget zal er dus toe leiden dat een deel van de Europese middelen niet 
besteed wordt door Vlaanderen. Gezien lidstaat België behoort tot de groep van netto-bijdragers aan de 
financiering van de Europese Unie, wordt echter gestreefd naar een optimale return on investment. 
Daartoe staat een billijke verdeling (/terugvloei) van middelen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 
van de EU voorop. Niet-besteding van toegewezen Europese middelen is moeilijk te verantwoorden ten 
aanzien van de (Vlaamse) belastingbetaler. Europese middelen niet te besteden zou ook nefast zijn voor 
de onderhandelingspositie van België bij een volgend MFK.  

Bovendien kunnen EU-middelen die het Vlaams Gewest onbenut potentieel worden opgenomen door het 
Waals Gewest. 

 

De onderhandelingen over het MFK die in 2020 werden afgerond hebben een budget van 597,9 meuro 
voor BE opgeleverd voor wat betreft pijler 2 van het GLB (= de te cofinancieren pijler van het GLB). Na 
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onderhandelingen met het Waals gewest is hiervan 52,15 % of 311,8 Meuro toegekend aan Vlaanderen. Dit 
bedrag is hoger dan in de vorige MFK periode, en bovendien wordt in het GLB Strategisch Plan (vanaf 
2023) de minimale cofinanciering van de lidstaat verhoogd van 50% naar 57%. Dit zal dus extra lasten 
voor de Vlaamse begroting met zich meebrengen.  

Dit betekent dat er jaarlijks een bedrag van 57,2 mio euro aan Vlaamse cofinanciering moet voorzien 
worden voor alle pijler 2 – GLB- maatregelen. Het departement Landbouw en Visserij neemt hiervan 75% 
van de uitgaven voor zijn rekening, het beleidsdomein omgeving 25%.  

 

Men zou in theorie ook het steunpercentage zelf kunnen verlagen zoals ook aangeven in een aantal fiches. 
Maw men kan eisen dat de eigen inbreng van de begunstigde hoger zal zijn in de toekomst. De 
additionaliteit van de steun zal echter nog voldoende hoog moeten liggen om te dienen als trigger of 
stimulus om innovaties of natuur-, milieu- of dierenwelzijnsgerelateerde acties of investeringen door te 
voeren op het bedrijf. Gezien het telkens gaat om investeringen of maatregelen gericht op het leveren van 
collectieve/publieke goederen en diensten aan de maatschappij, zal de landbouwer-leverancier van die 
goederen en diensten desgevallend een lager aandeel van zijn gederfde inkomsten en extra kosten 
gecompenseerd zien worden. Waardoor de levering van die publieke diensten onder druk komt. Als de 
compenserende overheidssteun te laag ligt zullen deze acties of investeringen in mindere mate of minder 
performant uitgevoerd worden, later in de tijd gebeuren en dus later effecten genereren of niet gebeuren. 

4 ANDERE MAATREGELEN LATEN COFINANCIEREN 

Op heden zijn er een aantal Vlaams gefinancierde maatregelen waarvan kan onderzocht worden of die 
ook binnen het Europees regelgevend kader kunnen opgenomen worden en zo voor EU -financiering in 
aanmerking komen. Dit kan onderzocht worden voor de maatregelen omkaderingssteun (bijlage 6) en 
steun voor brede weersverzekering (bijlage 9). 

Dit zou ten nadele zijn van andere maatregelen en ambities die de Vlaamse Regering recent heeft uitgezet 
voor het volgende GLB programma omdat de globale Europese enveloppe dan moet herverdeeld worden 
over meerdere maatregelen. De ambities die de diverse maatregelen in het programma momenteel 
vooropstellen zullen dan bijgesteld moeten worden en daardoor zal de focus op diverse beleidsterreinen 
ook wijzigen.  

 

Wat de steun aan de brede weersverzekering betekent dient ook meegegeven te worden dat, zoals de 
fiche vooropstelt, dit een recent opgestarte maatregel is die potentieel aan belang zal winnen in de 
komende jaren en dus hogere uitgaven zal genereren. Desgevallend wordt de impact op de andere GLB-
ambities nog groter. De vraag dient dan ook gesteld te worden of de basisfinanciering die vandaag 
voorzien is in het VFLD ook wordt overgeheveld naar de landbouwbegroting om dienst te doen als 
Vlaamse cofinanciering. Indien niet dan zal de Vlaamse cofinanciering ergens anders moeten 
gecompenseerd worden. Mocht dit in de landbouwbegroting zijn dan wordt deze dubbel getroffen. 
Volgens de informatie die werd verkregen maakt het VFLD geen voorwerp uit van deze VBH maar het is 
niet gekend in welke mate het rampenfonds wel of niet onderhevig is aan deze spending review. Het is 
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Steun aan naschoolse vorming en Kratos bedrijfsadvies. 

 

Steun aan naschoolse vorming en bedrijfsadvies (respectievelijk 1.925.000 euro en 1.000.000 euro) zijn 
beide maatregelen gericht op het levenslang leren en het bedrijfskundige optimalisatie door kennis te 
vergaren rond economische, ecologische en sociale thema’s.  

Deze maatregelen zijn ingeschreven in GLB en de Vlaamse middelen zijn dus een cofinanciering van de 
Europese steun.  

 

De maatregel naschoolse vorming is een aanvullende maatregel op de opleidingsinitiatieven die vanuit 
andere beleidsvelden worden georganiseerd zoals bij Syntra. De centra die bij het departement in 
aanmerking komen voor specifieke land- en tuinbouw gerelateerde opleidingen, komen niet via die 
kanalen in aanmerking. Deze maatregel wordt ook herzien en nog doelmatiger gemaakt naar aanleiding 
van het nieuwe GLB in 2023. De maatregel zal in hoofzaak een vraag-gestuurd profiel krijgen. 

 

Kratos verzorgt bedrijfsadvies op maat van het bedrijf en is opgedeeld in diverse modules die zich op 
belangrijke beleidsthema’s focussen zoals ondernemerschap, water, klimaat, energie; etc. De maatregel 
wordt hervormd in het nieuwe GLB door de eigen inbreng van de landbouwers te verhogen.  

 

Deze hervormingen zullen niet direct tot grote besparingen leiden maar eerder tot herschikking van de 
Vlaamse cofinanciering tav de Europees beschikbare budgetten.  

8 VERBREDINGSSTEUN ZORGBOERDERIJEN 

Deze maatregel voorziet in steun voor de landbouwer die één of meerdere zorggasten opnemen van max. 
40 euro per dag (niet-geïndexeerd sinds 2005). Landbouwers sluiten daartoe een overeenkomst met 
erkende voorzieningen die actief zijn in de sectoren zorg en gezondheid, welzijn en samenleving, 
gehandicaptenzorg en bijzondere jeugdzorg., evenals de CLB’s.  

In 1.667.000 euro is voorzien in 2021.  

 

Hoewel de steun lang niet kostendekkend is (tijdsbesteding, verzorging, assistentie, voeding, …), vormt dit 
een incentive voor landbouwbedrijven om te stap naar groene zorgverlening te zetten. Dit is een win-
win-win: wetenschappelijk is aangetoond dat werken in een groene omgeving een heilzaam effect heeft 
op zorgbehoevenden, deelnemende landbouwbedrijven ontlasten het Vlaams zorgsysteem en de 
betrokkenen voeren nuttige boederijtaken uit die aangepast zijn aan hun persoonlijk profiel. 
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Als deze steun wegvalt dan vervalt de publieke dienst die landbouwbedrijven voorzien door zorgnoden 
te capteren in hun bedrijfswerking. Als het budget voor deze maatregel wordt bespaard zal de zorgnood 
niet weg zijn en ergens anders moeten worden opgevangen. 

9 WERKINGSTOELAGE PRAKTIJKCENTRA PLANTAARDIGE PRODUCTIE 

De Vlaamse praktijkcentra in de plantaardige productie brengen kennis dichtbij landbouwers en andere 
ondernemers in de agrovoedingsketen. Ze fungeren als ‘missing link’ tussen de academische wereld en de 
bedrijfswereld, wat voor competitieve voordelen zorgt op vlak van innovatie, verduurzaming en 
procesvernieuwing. 

 

De praktijkcentra zorgen voor een multicatoreffect van de geïnvesteerde middelen: de door de Vlaamse 
overheid verstrekte werkingstoelage wordt met een factor 10 vergroot via Europese projecten, provinciale 
middelen, financiering uit de sector en het bedrijfsleven. 

 

In 2021 betreft dit 1.888.000 euro. Sinds 10 jaar werd dit niet geïndexeerd. 

 

Besparing of afbouw zou leiden tot minder onderzoek en minder deelname aan internationale (co-)-
financieringsprojecten.Bovenal garanderen de overheidsmiddelen de ontsluiting van alle kennis en 
expertise voor de gehele sector, niet enkel voor de bedrijven die geld op tafel leggen. Daarmee kunnen de 
praktijkcentra hun rol als kennisbroker en innovatiefacilitator waarmaken voor alle telers en 
landbouwers, en de hele sector vooruit stuwen.  

 

Steun aan demonstratieprojecten en Steun aan operationele groepen ikv het European Innovation 
Partnership 

 

Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en 
tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Ondernemers zijn vaak geneigd om een 
investeringsknoop pas door te hakken als ze met eigen ogen gezien hebben dat het in praktijk ‘werkt’.  

 

Het doel van demonstratieprojecten is land- en tuinbouwers bewustmaken van nieuwe mogelijkheden op 
het vlak van duurzame praktijken en technieken en ze door demonstraties in de praktijk ingang te doen 
vinden op onze Vlaamse bedrijven. Periodiek zijn er projectoproepen waaraan initiatiefnemers kunnen 
deelnemen (selectieprocedure). Ter illustratie, de projectthema’s van de meest recente oproep waren 
bevordering van de biodiversiteit, habitatbescherming, erosievermindering, de verbetering van het 
waterbeheer en/of de waterkwaliteit, landschappelijke ontwikkeling en de landschappelijke integratie 
van bedrijfsgebouwen. 
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Het doorstromen van wetenschappelijke inzichten of kennis naar de bedrijfswereld is daarbij een 
aandachtspunt. Door de land- en tuinbouwers te betrekken worden de onderzoeksvragen meer op basis 
van de praktijk bepaald,  is er meer interactie  tussen land- en tuinbouwers onderling en leren 
onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden. 

Dit betreffen beide GLB-steunmaatregelen die samen jaarlijks voor 600.000 € Europees en 600.000 € 
Vlaams word en gefinancierd. 

 

Besparing of afbouw zou leiden tot een vertraging van de duurzame ontwikkeling van de Vlaamse 
landbouw omdat de adoptatiegraad van innovatieve en nieuwe duurzame technieken of processen 
negatief zou beïnvloed worden. We verwijzen ook naar bijlage 6 waarin wordt aangegeven dat het 
Vlaamse AKIS (agricultural knowledge and information system), waartoe ook deze beide maatregelen 
behoren, tot de sterkste en best geïntegreerde systemen van Europa behoort.  

10 VLAAMS BIJENTEELTPROGRAMMA 

Het telen van bijen levert niet enkel direct voedsel onder de vorm van honing, maar is eveneens indirect 
van belang voor de bestuiving van andere gewassen. Ongeveer 80 % van alle voedselgewassen die de 
mens consumeert is van bestuiving afhankelijk. Omdat de imkerij in de EU met diverse uitdagingen te 
kampen heeft, zoals exotische parasieten (Varoamijt, Aziatisch hoornaar, …) en genetische verschraling 
van de bijenvolken, moedigt de EU alle lidstaten aan om bijenteeltprogramma’s op te maken en uit te 
voeren. 

Dit betreft een GLB-steunmaatregel die jaarlijks voor 211.000 € Europees en 211.000 € Vlaams wordt 
gefinancieerd. 

 

Besparing of afbouw zou leiden tot minder imkers, minder bijen en minder bestuiving. In tegenstelling tot 
in sommige andere lidstaten kent Vlaanderen geen professionele imkerij, waardoor financiële draagkracht 
ontbreekt om equivalente private acties op te zetten die het algemeen belang ten goede komen. Bij 
terugtrekking van initiatief op niveau van de Vlaamse overheid kunnen lagere overheden onder druk 
komen om alternatieve initiatieven te nemen, wat versnippering in de hand zou werken. Bij een eventuele 
besparing zullen er ook ongebruikte Europese middelen zijn in de Belgische enveloppe, tenzij deze worden 
opgenomen door het Waals Gewest. 
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- Zijn er desgevallend hiaten in de huidige bevoegdheidsverdeling? Welke bevoegdheden ontbreken 
mogelijk op het Vlaams niveau om het beleidsdomein optimaal te kunnen invullen? 

- Kunnen de beleidsdoelstellingen doeltreffender/efficiënter worden behaald op het beleidsniveau 
van het lokaal bestuur? (i.e. voorbereiding van de implementatie van een structurele 
decentralisatie-oefening). 

- Zijn de beleidsdoelstellingen doeltreffender/efficiënter te behalen door de private sector / social 
profit? 

afleiding van de uiteenlopende pakketten van beleidsopties  

schetsen van de bijbehorende budgettaire kant van het verhaal waarbij besparingsvarianten worden 
onderzocht (minstens een besparingsvariant van respectievelijk 5% en 15%). 
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