
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 788
van STEVEN COENEGRACHTS
datum: 1 september 2020

aan HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
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Producenten- en brancheorganisaties  -  Steun  -  Werking

De oprichting van producenten- en brancheorganisaties wordt de afgelopen jaren actief 
gepromoot met het oog op het versterken van de marktpositie van onze land- en 
tuinbouwers, die zich eveneens kan vertalen in een gunstigere prijsvorming voor hun 
producten. Tevens kunnen deze organisaties onze land- en tuinbouw performanter en 
competitiever maken. Net daarom ondersteunt Vlaanderen de oprichting en werking van 
deze organisaties in het kader van PDPO lll (PDPO: Programmeringsdocument voor 
Plattelandsontwikkeling) middels GMO-werkingssteun (GMO: gemeenschappelijke 
marktordening) en opstartsteun. Die laatste wordt gedurende vijf jaar na de erkenning 
toegekend met een maximaal steunbedrag van 30.000 per jaar.

1. Graag kreeg ik een overzicht van de erkende producenten- en brancheorganisaties in 
Vlaanderen, telkens met vermelding van de sector, het jaar van hun erkenning, het 
aantal leden, hun aandeel in de hele sector en de GMO-steun en/of opstartsteun die 
ze in 2019 hebben ontvangen.

2. Ontvingen er ook al branche- of producentenorganisaties (PO’s of BO’s) opstartsteun 
in 2020? Zo ja, welke en hoeveel?

3. Zijn er nog erkenningsaanvragen van PO’s of BO’s lopende? Zo ja, welke?

4. Werden sinds de oproepen van 2016 en 2019 ook erkenningsaanvragen van PO’s of 
BO’s geweigerd? Zo ja, welke en om welke reden(en)?

5. Werden sindsdien geweigerde aanvragen opnieuw ingediend en alsnog erkend? Zo ja, 
welke?

6. Op welke manier werkt het Departement Landbouw en Visserij samen met 
producenten- en brancheorganisaties?

7. Wordt opgevolgd in welke mate de producenten- en brancheorganisaties een positieve 
impact hebben op de prijsvorming en marktpositie van de leden? Zo ja, zijn er positieve 
resultaten merkbaar?

8. In welke mate wordt samengewerkt tussen Vlaamse en Waalse producenten- en 
brancheorganisaties?

9. Producentenorganisaties kunnen in het kader van de GMO over groenten en fruit ook 
Europese steun krijgen via investeringen die ze binnen hun operationeel programma 
uitvoeren. Het kan dan gaan over het beheer en de verbetering van de waterkwaliteit, 
bodemvochtsensoren, precisieberegening, waterbesparingsmethoden bij irrigatie, 



waterzuivering en hergebruik van water op PO-niveau of sprinklers met 
waterbesparing voor vorstpreventie.

a) Welke producentenorganisaties hebben de afgelopen drie jaar dergelijke steun 
ontvangen?

b) Hoeveel bedroeg die steun telkens en waarvoor was ze precies bedoeld?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 788 van 1 september 2020
van STEVEN COENEGRACHTS

1. Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar de antwoorden op de schriftelijke 
vragen nr. 151 gesteld op 20 november 2019 door mevrouw Karolien Grosemans, nr. 
725 gesteld op 30 juni 2020 door de heer Bart Dochy en nr. 739 gesteld op 8 juli 2020 
van de heer Joris Nachtergaele.

Tabel 1 bevat aanvullend hierop het aantal leden en de vertegenwoordigingsgraad in 
2019 in België voor de brancheorganisaties (BO’s).

Tabel 1.Aantal leden en vertegenwoordigingsgraad in 2019 BO’s

BO Aantal leden 
(partnerorganisaties)

Vertegenwoordigingsgraad 
2019

MilkBE 4 99% van het volume 
opgehaalde melk in België

Belpotato.be 5 43% van het aardappelareaal 
in België

BO Vlas en Hennep 3 29% van het areaal vlas in 
België

72% van het areaal hennep in 
België

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van data van de FOD Economie – 
Statbel

2. Zoals al vermeld in het antwoord op de voormelde vraag nr. 725 van de heer Bart 
Dochy komen brancheorganisaties niet in aanmerking voor opstartsteun. De volgende 
producentenorganisaties (PO’s) ontvingen in 2020 opstartsteun:

Tabel 2. Uitbetaalde opstartsteun in 2020

PO Opstartsteun (euro) 
2020

Dairycam 30 000,00
Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders 
(VPOV)

30 000,00

Vlaamse Producentenorganisatie Leghennenhouders 
(VPOL)

30 000,00

Vlaams Hoeverund 30 000,00
Producentenorganisatie Vleesvee (POVV) 30 000,00
Belgische Veehouders 30 000,00

Bron: Departement Landbouw en Visserij
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6. Het Departement Landbouw en Visserij erkent producenten- en brancheorganisaties. 
Daarnaast staat het in voor het beleid en de controle van de operationele programma’s 
van de producentenorganisaties voor groenten en fruit.

Zoals vermeld in het antwoord op de voormelde vraag nr. 725 van de heer Bart Dochy 
stelt het departement ook andere subsidiemaatregelen ter beschikking waaraan 
producenten- of brancheorganisaties kunnen deelnemen, nl. steun voor projecten in 
het kader van de Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) en steun van het Vlaams 
Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor investeringen in de agrovoedingssector tot 
verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van 
landbouwproducten.

7. PO's bieden hun leden betere markttoegang en onderhandelingsmacht. Uit een recent 
Europees onderzoek (Study of the best ways for producer organisations to be formed, 
carry out their activities and be supported, mei 2019, Europese Commissie) bleek dat 
in landen waar PO’s een groot marktaandeel hebben, boeren een hogere prijs 
ontvangen dan in landen waar PO’s een laag aandeel hebben. 
Daarnaast is er een prijsvariatie-verlagend effect van het marktaandeel van PO’s 
(volatiliteit). PO's worden ook positief beoordeeld omdat ze aan de boeren 
betalingsgaranties bieden.
PO’s zijn niet alleen een instrument om de onderhandelingspositie van boeren te 
versterken, ze zijn ook een efficiënt middel om transactiekosten in de toeleveringsketen 
te verlagen. Ze zijn dus ook een instrument om de efficiëntie te verhogen voor de 
gezamenlijke aankoop van landbouwproductiemiddelen (inputs).
PO’s spelen verder een belangrijke rol in het verbeteren van de coördinatie van 
activiteiten, met name op het gebied van kwaliteitsaspecten.

8. Er is slechts één Waalse producentenorganisatie, Apligeer. Zij is lid van een Vlaamse 
unie van producentenorganisaties (Unigrow). Er is ook een brancheorganisatie die in 
Wallonië erkend is, nl. Belbeef.

9. a) REO veiling, Ingro en Belorta

b) Tabel 3: Ontvangen steun per jaar per PO en per gesubsidieerd 
verbruiksgoed

Jaar PO Steun (euro) Doel

2019 REO 588 Drip-tape

2019 Ingro 939 Drip-tape

2018 Belorta 26.764 Drip-tape

2018 Ingro 564 Drip-tape

2017 Belorta 491 Drip-tape

2017 Ingro 781 Drip-tape

Bron: Departement Landbouw en Visserij

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/farmers-and-farming/best-ways-producer-organisations-be-formed-carry-out-their-activities-and-be-supported_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/farmers-and-farming/best-ways-producer-organisations-be-formed-carry-out-their-activities-and-be-supported_en

