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datum: 15 november 2018

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Landbouw en Visserij  -  Stand van zaken diverse dossiers

1. Bij de start van PDPO lll (Programmeringsdocument voor Platttelandsontwikkeling) 
heeft de minister een nieuwe VLIF-maatregel (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) 
naar voren geschoven om kleinere landbouwbedrijven te ondersteunen bij hun 
investeringen indien ze kiezen voor een omschakeling naar de korte keten, 
biolandbouw of een nieuwe, zeldzame productie.

a) Hoeveel bedrijven hebben van deze maatregel gebruik gemaakt? Graag een 
opsplitsing per jaar en daarbinnen naar korte keten, bio of zeldzame productie.

b) Hoeveel VLIF-steun hebben zij ontvangen?

2. Met het oog op administratieve vereenvoudiging liep ook dit jaar het project e-
communicatie door. Er werd actief ingezet op het bereiken van landbouwers die nog 
niet met e-mail bereikt kunnen worden.

a) Welke resultaten heeft het project e-communicatie al kunnen boeken?

b) Hoeveel landbouwers werden bereikt?

c) Hoeveel van de bereikte landbouwers maakten nadien effectief gebruik van mails 
en andere digitale toepassingen?

d) Wat zijn de belangrijkste obstakels gebleken om boeren te overtuigen gebruik te 
maken van mailverkeer?

3. In de visserij wordt verder gewerkt aan een softwarepakket om de verkoopgegevens 
en de logboekgegevens samen te brengen in een geïntegreerd IT-systeem.

a) Hoever staat het project?

b) Wat zijn de belangrijkste problemen die nog moeten worden opgelost?

c) Tegen wanneer wil de minister dit project realiseren?

d) Hoeveel bedraagt de kostprijs van het project?

4. Ter ondersteuning van de lokale besturen voor de uitvoering van het IPO-advies 
(Interbestuurlijk Plattelandsoverleg) rond lokale voedselstrategieën heeft de minister 
in september 2018 een website met goede praktijken gelanceerd.

a) Hoeveel bedroeg de kostprijs van dit project?



b) Hoeveel unieke bezoekers telde de website sinds zijn lancering?

c) Wordt deze website systematisch ge-updatet met nieuwe goede praktijken?

5. Aansluitend op deelvraag 4: welke samenwerking en kennisuitwisseling bestaat er 
momenteel met Nederlandse steden en gemeenten?

6. Ook in 2018 keurde de minister weer zestien projecten goed rond volkstuinen.

a) Hoeveel projectaanvragen werden ingestuurd in antwoord op de oproep van de 
minister?

b) Welke projecten werden goedgekeurd?

c) Hoeveel subsidie ontvangt elk project?

d) In welk budget voorziet de minister voor de nieuwe oproep?



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 81 van 15 november 2018
van FRANCESCO VANDERJEUGD

1. a)
Jaar Biologische productiemethode Korte keten Zeldzame productiewijze

2015 0 0 0
2016 3 2 3
2017 1 2 1
2018 0 1 0

b) Betalingsaanvragen van geselecteerde projecten worden behandeld op het 
ogenblik dat de aanvrager aangeeft dat de projectrealisatie beëindigd is. 
Momenteel is dat voor drie dossiers het geval, doch deze dossierbehandeling is 
nog lopende.  

2. In het verleden moesten de landbouwers die opgebeld werden met de vraag hun (nog 
ontbrekende) e-mailadres te registreren, na het gesprek het e-mailadres bevestigen 
op het digitaal loket (digitale handtekening) of per brief (natte handtekening) om de 
authenticiteit daarvan te verzekeren. Dit werd als drempelverhogend ervaren. Om de 
drempel weg te werken werd in de nazomer van 2018 een aantal beveiligingsvragen 
opgesteld die het voortaan toelaten om een landbouwer te authentiseren tijdens een 
telefoongesprek. Op die manier werd het succespercentage verhoogd van 10-20% 
naar meer dan 90%. 

Het belangrijkste obstakel om landbouwers te overtuigen hun emailadres te 
registreren is de vrees die men heeft om digitale communicatie te missen of te 
vergeten. Het departement probeert hieraan tegemoet te komen door landbouwers zo 
goed mogelijk te ondersteunen in de aanmaak en het onderhoud van hun mailbox 
door handleidingen aan te bieden.

3. a) De Europese Unie wil dat elke lidstaat een geïntegreerd informatiesysteem opzet 
voor het beheer van visserij. Het doel is om op een efficiënte manier de regels en 
de afspraken met betrekking tot de visserij te kunnen controleren.
In Vlaanderen heeft men systemen om de positie van de vaartuigen te bepalen 
(VMS), de visserij-activiteiten op te volgen (elektronische logboeken) en de 
verkopen te registreren (Quovis). Deze applicaties zorgen ervoor dat Vlaanderen 
conform de EU-afspraken werkt voor de nationale vissersvloot. Op dit ogenblik 
wordt een uitwisselingsplatform ‘Union’ gebouwd dat begin 2019 in productie zal 
gaan. Tegen de zomer van 2019 zal een nieuwe volledig geïntegreerde applicatie 
(Polaris) Union moeten vervangen.

b) De uitwisseling van verkoopberichten met de Vlaamse visveiling werkt nog niet 
succesvol met Union. De uitwisseling van data in Union moet nog getest worden 
met andere landen. Zodoende kunnen we eventuele problemen al identificeren en 
oplossen voor we in productie gaan.

c) Union wordt gerealiseerd tegen 15 januari 2019. Polaris zal tegen de zomer van 
2019 Union vervangen.



d) Voor 2019 worden voor Polaris 1.100 mensdagen ontwikkeling gepland. Een deel 
wordt gerealiseerd door personeelsleden van het Departement Landbouw en 
Visserij en een deel wordt extern uitbesteed. Voor de externe opdracht is in 
ongeveer 730 mensdagen tegen een kostprijs van 440.000 euro incl. BTW 
voorzien. 90% van dit bedrag wordt ten laste genomen door het Europees Fonds 
voor Maritieme Zaken en Visserij en 10% wordt Vlaams gefinancierd.

4. a) De website met goede praktijken is door de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) ontwikkeld in het kader van haar globale werking rond lokale 
voedselstrategieën. 

b) Aangezien de website nog maar een maand online is, is het te vroeg om nu al 
betekenisvolle cijfers over bezoekersaantallen weer te geven.

c) De website wordt systematisch geactualiseerdt. Gemeenten en lokale initiatieven 
worden op de hoogte gebracht van het bestaan van de website en uitgenodigd om 
hun gegevens toe te voegen en zo de website actueel te houden.

5. In 2017 werd op de Nederlandse ambassade in Brussel een eerste kennisuitwisseling 
tussen Vlaamse en Nederlandse gemeenten en steden georganiseerd. Begin 
november 2018 organiseerde de stad Leiden een tweede uitwisseling. De verslagen 
zijn terug te vinden op https://stadslandbouwnederland.nl/.

6. a) Er werden 32 projectaanvragen ingediend naar aanleiding van de oproep die ik 
lanceerde in maart 2018

b-c)De selectie van de laureaten uit de ingediende projecten op basis van een 
juryadvies moet nog plaatsvinden.

d) Het budget voor de oproep van maart 2018 bedraagt 250.000 euro

https://stadslandbouwnederland.nl/

