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aan JO BROUNS
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Plantaardige en dierlijke landbouwproductie - Praktijkcentra
Erg belangrijk voor de landbouwsector is een goede doorstroming van kennis en
informatie tussen onderzoek en praktijk. Zo wordt innovatie op land- en
tuinbouwbedrijven gestimuleerd. In het kader daarvan fungeren al enige tijd
praktijkcentra plantaardige en dierlijke productie als schakels tussen toegepast
onderzoek en de productiesector. De bedoeling is dat deze praktijkcentra bestaande
kennis in praktijktoepassingen vertalen en die kennis ook op een neutrale en open wijze
in de landbouwsector verspreiden. Gezamenlijke studiedagen en demonstratieprojecten
vormen hier ook een deel van.
In de plantaardige sector gaat het om twaalf praktijkcentra: Koninklijk Belgisch Instituut
tot Verbetering van de Biet vzw (KBIVB), Interprovinciaal Proefcentrum voor de
aardappelteelt (PCA), Landbouwcentrum Granen vzw (LCG), Proefcentrum voor Sierteelt
(PCS), Proefcentrum fruitteelt vzw (pcfruit), Inagro, Provinciaal Proefcentrum voor de
Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW),
Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw (LCV),
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw (NPW) en Vlaams Centrum voor Bewaring
van Tuinbouwproducten (VCBT). De praktijkcentra dierlijke productie omvatten de
praktijkcentra rundvee, varkens, pluimvee, kleine herkauwers en bijen. Deze
praktijkcentra hebben tot doel een aanspreekpunt te worden voor praktijkkennis en het
uitvoeren van praktijkonderzoek in de dierlijke sector.
1.

Hoe ervaart de minister de werking van de verschillende praktijkcentra van
plantaardige en dierlijke productie?

2.

Kan de minister een overzicht geven van de financiële middelen die sinds 2007
jaarlijks naar elk van deze praktijkcentra gingen?

3.

Naar welke concrete onderzoeken en projecten in de praktijkcentra gingen de
middelen van de Vlaamse overheid in de huidige legislatuur?

4.

Wat waren de beoogde resultaten van de onderzoeken en projecten uit deelvraag 3?
Werden deze resultaten behaald? Graag een overzicht per onderzoek/project.

5.

Kan de minister een overzicht geven van de door de praktijkcentra georganiseerde
studiedagen in deze legislatuur?

6.

Staan er nog dergelijke studiedagen op het programma in dit kalenderjaar? Zo ja,
welke?

7.

Acht de minister het huidige aantal praktijkcentra plantaardige en dierlijke productie
voldoende, of is hij van mening dat er te weinig of te veel zijn?

JO BROUNS
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 622 van 20 mei 2022
van STEFAAN SINTOBIN

1. De praktijkcentra plant staan in voor de onafhankelijke kennisoverdracht en de
begeleiding van de verschillende sectoren in de primaire plantaardige productie, en
voor de concrete implementatie van wetenschappelijke kennis op de bedrijven.
Praktijkcentra kennen de actuele noden van de sector en hebben een jarenlange
expertise. Hun niveau van specialisatie in bepaalde teelten stelt hen bovendien in staat
om op een geïntegreerde manier in te zetten op innovatieve en duurzame
productiesystemen (smart farming, klimaatrobuustheid, biologische teelt, minimaal
gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, …). In 2021 hebben de
praktijkcentra plant ook beslist om hun samenwerking te intensifiëren, wat
geresulteerd heeft in de formele erkenning van het samenwerkingsverband
praktijkcentra plant. Voor de toekomst biedt dit de mogelijkheid om de samenwerking
en synergie nog verder te versterken. Voor onze Vlaamse landbouwers vormen de
praktijkcentra dan ook een belangrijke meerwaarde.
De praktijkcentra in de dierlijke sector zijn fundamenteel verschillend van deze in de
plantaardige sector. Het zijn geen formele structuren en ze ontvangen geen structurele
werkingsmiddelen
vanuit
de
Vlaamse
overheid.
Het
zijn
voornamelijk
overlegplatformen van organisaties die voorlichtings- en/of onderzoeksactiviteiten
uitvoeren in een bepaalde sector. Doel is de activiteiten van de verschillende leden op
elkaar af te stemmen, onderzoeksresultaten uit te wisselen en leemten hierin op te
sporen.
2. De praktijkcentra plant krijgen jaarlijks een werkingssubsidie toegekend. Bijlage 1
bevat een overzicht van 2007 tot nu.
Er zijn geen structurele werkingsmiddelen aan de praktijkcentra in de dierlijke sector
toegekend.
Bijlage 2 bevat een overzicht van de uitbetaalde steun vanuit het Europees Fonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) met Vlaamse cofinanciering voor projectwerking
enerzijds en voor omkaderingssteun vanuit de Vlaamse Overheid voor de verschillende
praktijkcentra die deel uitmaken van het samenwerkingsverband praktijkcentra plant
sinds 2007.
Een demonstratieproject en een project voor operationele groepen in het kader van het
Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP-project), met medefinanciering vanuit het
ELFPO) worden nagenoeg altijd door een projectconsortium met verschillende
projectpartners uitgevoerd, meestal door meerdere praktijkcentra. Per project is er
echter maar één begunstigde: dat is de projectcoördinator die de delen van de subsidie
doorstort naar de andere projectpartners conform de kosten die ze maakten. De
subsidie is meestal gelijkmatig verdeeld over de verschillende projectpartners. De tabel
hierboven houdt geen rekening met deze doorstortingen en geeft dus enkel weer wat
uitbetaald is aan projectcoördinatoren.
Sommige van de hierboven genoemde praktijkcentra in de plantaardige sector zijn ook
actief binnen de dierlijke sector. Het is dus mogelijk dat een deel van het budget
bestemd was voor projecten of onderzoeksinfrastructuur in de dierlijke sector.

Bijlage 3 bevat een overzicht van de uitbetaalde ELFPO- steun voor projectwerking voor
leden van de praktijkcentra in de dierlijke sector. Dit wil niet zeggen dat het volledige
budget bestemd was voor de dierlijke sectoren. Daarnaast kan ook vermeld worden dat
er 210.654 euro steun werd uitbetaald aan het Coördinatiecentrum Praktijkgericht
Onderzoek en Voorlichting van de Biologische Teelt vzw (CCBT).
3. Met de werkingssubsidie aan de praktijkcentra plant wordt praktijkonderzoek
uitgevoerd met aandacht voor een aantal belangrijke beleidsthema’s. Voor deze
legislatuur zijn de prioriteiten als volgt vastgelegd:
- geïntegreerde gewasbescherming;
- klimaat (mitigatie en adaptatie) en duurzaamheid;
- voeding en gezondheid;
- bodemkwaliteit;
- circulaire landbouw en duurzaam grondstoffenbeheer;
- landbouw als economische sector;
- data en digitalisering;
- smart farming;
- water.
Hierbij verwijs ik ook naar het jaarverslag 2021 van het samenwerkingsverband
praktijkcentra plant.
De aan praktijkcentra toegekende demonstratie- en EIP-projecten die geheel of
gedeeltelijk liepen of nog lopen tijdens de huidige legislatuur zijn opgelijst in
respectievelijk bijlage 4 en 5. Deze projecten werden of worden allemaal uitbetaald
tijdens de huidige legislatuur. Een aantal projecten werden al geselecteerd tijdens de
vorige legislatuur. Net als voor deelvraag 2 geldt hier ook dat enkel de
projectcoördinator vermeld wordt, terwijl de projecten in het overgrote deel van de
gevallen evenredig uitgevoerd worden met verschillende projectpartners, veelal andere
praktijkcentra.
Bijlage 6 bevat een overzicht van de tijdens de huidige legislatuur toegekende steun
voor investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw aan instellingen
actief in praktijkonderzoek.
Er gaan tot dusver geen middelen naar de praktijkcentra in de dierlijke sector, wel naar
de leden van de praktijkcentra in de dierlijke productie, zoals opgesomd in de bijlagen
7 (demonstratieprojecten), 8 (EIP-projecten) en 9 (omkaderingssteun).
In bijlage 10 vindt u een lijst van projecten van de praktijkcentra die informatie over
onderzoeksprojecten aanleveren aan het Flanders Research Information Space (FRIS).
Het FRIS-onderzoeksportaal bevat informatie omtrent het door de overheid
gesubsidieerd onderzoek sinds 2008 en de output ervan. De projecten uit de lijst
ontvingen financiering van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Zij
worden via VLAIO verplicht onderzoeksinformatie aan te leveren aan FRIS. Deze lijst
omvat zowel projecten die al liepen bij aanvang van de huidige legislatuur als projecten
die werden opgestart tijdens de huidige legislatuur. Deze informatie is eveneens publiek
beschikbaar en raadpleegbaar via www.onderzoeksportaal.be .
4. Meer inhoudelijke info over de demonstratieprojecten is te raadplegen op de website
van het Departement Landbouw en Visserij: https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichtinginfo/voorlichting/overzicht-demonstratieprojecten .
Meer inhoudelijke info over de EIP-projecten is terug te vinden op de website van het
Departement
Landbouw
en
Visserij:
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichtinginfo/voorlichting/europees-partnerschap-voor-innovatie-eip-operationele-groepen.

Er wordt op toegezien dat de projecten uitgevoerd worden conform het projectvoorstel
en de doelstellingen behaald worden. Zo niet wordt er steun ingehouden of een sanctie
toegepast op de subsidie.
De investeringsdossiers met omkaderingssteun zijn in uitvoering.
5. De praktijkcentra organiseren samen jaarlijks
administratie beschikt niet over een volledige lijst.

honderden

studiedagen.

Mijn

6. Het actuele aanbod aan studiedagen, in samenwerking met de praktijkcentra, staat op
de website van het Departement Landbouw en visserij:
Activiteitenagenda | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)
Voor de activiteiten die de praktijkcentra zelf organiseren, verwijs ik graag door naar
de websites van de praktijkcentra zelf.
7. In Vlaanderen kan de landbouwer een beroep doen op een ruim aanbod aan praktijken proefcentra. Ik vind het vooral van belang dat er voldoende ingezet wordt op een
goede samenwerking tussen de verschillende praktijkcentra, dat kennis en expertise
gedeeld wordt en dat gezocht wordt naar mogelijke synergiën over de sectoren heen.
Vandaag gebeurt dit al veelvuldig in de schoot van de praktijkcentra dier, binnen het
samenwerkingsverband praktijkcentra plant en binnen Agrolink.

BIJLAGEN

1. Overzicht van de jaarlijkse werkingssubsidies aan de praktijkcentra plant voor de
periode 2007 tot heden (in euro)
2. Overzicht van de uitbetaalde steun vanuit het Europees Fonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), inclusief Vlaamse cofinanciering, voor projectwerking
en van de omkaderingssteun voor de verschillende praktijkcentra sinds 2007 tot heden
(in euro)
3. Overzicht van de uitbetaalde ELFPO-steun, inclusief Vlaamse cofinanciering, voor
projectwerking aan leden van de praktijkcentra in de dierlijke sector sinds 2007 tot nu
(in euro)
4. Demonstratieprojecten praktijkcentra plantaardige productie met uitbetaalde/uit te
betalen steun in de huidige legislatuur
5. EIP-projecten praktijkcentra plantaardige productie met uitbetaalde/uit te betalen
steun in de huidige legislatuur
6. Omkaderingssteun praktijkcentra plantaardige productie tijdens de huidige legislatuur
7. Demonstratieprojecten gecoördineerd door leden van praktijkcentra dierlijke productie
met uitbetaalde/uit te betalen steun in de huidige legislatuur
8. EIP-projecten gecoördineerd door leden van praktijkcentra dierlijke productie met
uitbetaalde/uit te betalen steun in de huidige legislatuur
9. Omkaderingssteun aan leden van praktijkcentra dierlijke productie tijdens de huidige
legislatuur
10. Lijst van projecten van de praktijkcentra met financiering vanuit VLAIO lopende tijdens
de huidige legislatuur
Link naar bijlagen

