SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 822
van LOES VANDROMME
datum: 22 september 2020

aan HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE,

Land- en tuinbouw - Verbreding
De voorbije periode is duidelijk geworden dat de korte keten de wind in de zeilen heeft.
Buurt- en hoevewinkels werden (her)ontdekt tijdens de coronacrisis.
We kennen landbouwers als heel ondernemende mensen: wie eerder al met het idee
speelde om bijvoorbeeld met verbreding te beginnen via hoeveverkoop, hoevecampings,
hoevelogies enz. waagde nu misschien (sneller) de sprong.
In de bevraging die de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) eind mei rondstuurde rond de
gevolgen van corona op het platteland, werd heel expliciet gewezen naar het belang van
de korte keten en kwam ook de vraag voor een blijvende inzet inzake ondersteuning van
de lokale landbouw naar boven.
1.

Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal VLIF-aanvragen (VLIF: Vlaams
Landbouwinvesteringsfonds) voor het installeren en inrichten van hoevewinkels
gedurende de maanden maart, april, mei, juni, juli en augustus 2020?
a) Graag een overzicht, opgesplitst per provincie en met vermelding van het totale
budget dat daarvoor per provincie werd voorzien.
b) Graag ter vergelijking ook het aantal aanvragen in diezelfde maanden in 2019 en
2018.
c) Hoeveel VLIF-aanvragen voor hoevewinkels waren er in totaal in 2019 en 2018?

2.

Heeft de minister zicht op het aantal hoevecampings en/of hoevelogiesuitbatingen die
in dezelfde referentieperiode (van maart tem augustus 2020) werden opgericht?
a) Graag een overzicht, opgesplitst per provincie.
b) Graag ter vergelijking ook het aantal aanvragen in diezelfde maanden in 2019 en
2018.

3.

Overweegt de minister extra in te zetten op ondersteuning van de individuele
landbouwers op het vlak van businessmanagement, commerciële skills, e-commerce
enzovoort. wat voor deze ondernemers, en al zeker voor de starters, vaak onbekend
terrein is? Zo ja, op welke manier zal zij dit dan doen? Wie kan hier een actieve rol
spelen?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 822 van 22 september 2020
van LOES VANDROMME

1.

a) Via het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds (VLIF) kunnen landbouwers
investeringssteun aanvragen voor het installeren en inrichten van hoevewinkels.
Het is niet mogelijk cijfers per maand te geven omdat de aanvraagperiodes voor
investeringssteun per kwartaal lopen.
Tabel 1: aantal geselecteerde investeringen en het bijhorende maximale
subsidiebedrag per provincie voor het eerste en tweede kwartaal van
2020.

Aanvraagperiode

Provincie

Aantal
geselecteerde
investeringen

Maximaal
subsidiebedrag
(euro)

1e kwartaal 2020

Antwerpen

4

24.600

1e kwartaal 2020

Limburg

5

18.600

1e kwartaal 2020

Oost-Vlaanderen

7

41.700

1e kwartaal 2020

Vlaams-Brabant

1

2.400

1e kwartaal 2020

West-Vlaanderen

18

172.888

35

260.188

14

110.100

1

6.000

2e

Totaal 1e kwartaal 2020
kwartaal 2020 Antwerpen

2e kwartaal 2020

Limburg

2e kwartaal 2020

Oost-Vlaanderen

12

41.806

2e kwartaal 2020

Vlaams-Brabant

10

77.700

18
55
4

101.043
336.649
19.320

4

28.800

2e kwartaal 2020

West-Vlaanderen
Totaal 2e kwartaal 2020
3e kwartaal 2020 Antwerpen
3e kwartaal 2020 Limburg
3e kwartaal 2020

Oost-Vlaanderen

5

132.300

3e kwartaal 2020

Vlaams-Brabant

3

26.100

3e kwartaal 2020

West-Vlaanderen

15

270.487

31

477.007

Totaal 3e kwartaal 2020

b-c)Tabel 2: aantal geselecteerde investeringen en het bijhorende
maximale subsidiebedrag per provincie per kwartaal voor de jaren
2018 en 2019
Aanvraagperiode

Provincie

Aantal
geselecteerde
investeringen

Maximale
subsidiebedrag
(euro)

1e kwartaal 2018

Antwerpen

3

27.000

1e kwartaal 2018

Limburg

3

14.400

1e kwartaal 2018

Oost-Vlaanderen

5

73.305

1e

Vlaams-Brabant

1

3.000

6

19.500

kwartaal 2018

1e kwartaal 2018

West-Vlaanderen
Totaal 1e kwartaal 2018

18

137.205

2e kwartaal 2018

Antwerpen

1

15.000

2e kwartaal 2018

Oost-Vlaanderen

2

9.000

2e kwartaal 2018

West-Vlaanderen
Totaal 2e kwartaal 2018

16

197.607

19

221.607

3e kwartaal 2018

Antwerpen

3

27.000

3e

kwartaal 2018

Limburg

1

4.500

3e kwartaal 2018

Oost-Vlaanderen

7

69.000

3e kwartaal 2018

Vlaams-Brabant

2

12.000

7

107.394

20

219.894

3e kwartaal 2018

West-Vlaanderen
Totaal 3e kwartaal 2018

4e kwartaal 2018

Antwerpen

6

149.250

4e kwartaal 2018

Limburg

5

40.500

4e kwartaal 2018

Oost-Vlaanderen

4

34.560

4e

Vlaams-Brabant

2

5.700

1

7.500

kwartaal 2018

4e kwartaal 2018

West-Vlaanderen
Totaal 4e kwartaal 2018
TOTAAL 2018

18

237.510

75

816.216

10

135.889

1e kwartaal 2019

Antwerpen

1e kwartaal 2019

Limburg

3

26.550

1e kwartaal 2019

Oost-Vlaanderen

4

37.590

1e kwartaal 2019

Vlaams-Brabant

5

23.400

1e

kwartaal 2019

West-Vlaanderen
Totaal 1e kwartaal 2019

21

176.484

43

399.913

2e kwartaal 2019

Antwerpen

1

2.400

2e kwartaal 2019

Limburg

2

15.000

2e kwartaal 2019

Oost-Vlaanderen

1

17.498

2e kwartaal 2019

Vlaams-Brabant

2

15.600

2e kwartaal 2019

West-Vlaanderen
Totaal 2e kwartaal 2019

7

48.660

13

99.158

3e kwartaal 2019

Limburg

3

87.000

3e kwartaal 2019

Oost-Vlaanderen

1

1.800

3e kwartaal 2019

West-Vlaanderen
Totaal 3e kwartaal 2019

11

168.000

15

256.800

4e kwartaal 2019

Antwerpen

2

9.795

4e kwartaal 2019

Limburg

2

33.600

4e kwartaal 2019

Oost-Vlaanderen

3

38.250

4e kwartaal 2019

Vlaams-Brabant

3

39.000

2

15.000

4e

kwartaal 2019

West-Vlaanderen
Totaal 4e kwartaal 2019
TOTAAL 2019

12

135.645

83

891.516

2. Mijn administratie beschikt niet over deze gegevens. Mijn collega Zuhal Demir is
bevoegd voor toerisme.
3. De Vlaamse overheid subsidieert vormingsactiviteiten georganiseerd door erkende
centra voor naschoolse vorming. De erkende centra voor landbouwvorming bieden
de landbouwers een breed gamma van ondersteunde korte opleidingen en cursussen
aan waarin de ontwikkeling van businessmanagement en commerciële skills aan bod
komen. Ook de ontwikkeling van bedrijfswebsites komt aan bod. Landbouwers die
hun kennis op deze vlakken willen verfijnen kunnen daarvoor bij deze centra terecht.
Daarnaast worden lerende netwerken ondersteund, waarbij bedrijfsleiders hun
ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. De thema’s rond korte
keten worden financieel bevoordeeld, doordat er met kleinere deelnemersgroepen
mag gewerkt worden. In de startersopleidingen komen ondernemerschap,
visievorming en financieel management aan bod, en dit gericht op de diverse
bedrijfsvormen, dus zeker ook op de diverse types van korte keten.
Naast advisering en vorming wil ik de landbouwers ook ondersteunen met
innovatieve methoden op het vlak van businessmanagement en commercialisering.
De oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) liep tot 30 september
2020. Momenteel worden de aanvragen behandeld. In deze projecten gaan
onderzoekers en adviseurs samen met landbouwers aan de slag om innovatieve
methoden te ontwikkelen voor bepaalde problemen of opportuniteiten, en
verspreiden ze de resultaten van het project naar de volledige doelgroep. De oproep
van dit jaar loopt gedeeltelijk rond het thema ‘Economische relance om de gevolgen
van de coronacrisis te milderen’. Hiermee bied ik de sector de kans om ook op het
vlak van businessmanagement en commercialisering innovatieve tools te
ontwikkelen en te verspreiden
Landbouwers
kunnen
via
de
subsidiemaatregel
KRATOS
een
gratis
ondernemingsplan en een bedrijfseconomische boekhouding laten opmaken op maat
van hun bedrijf. Hiermee kunnen landbouwers die met het idee spelen om
verbredingsactiviteiten op te starten, zich laten begeleiden door adviseurs die
nagaan wat het economisch potentieel is van deze activiteiten voor het bedrijf.
Daarnaast biedt KRATOS ook de mogelijkheid om gratis advies te vragen over de
verwerking van landbouwproducten tot voedingsmiddelen. Landbouwers die aan
thuisverwerking doen of willen doen, kunnen zich laten begeleiden bij de zoektocht
naar een optimaal en voedselveilig productieproces, het bepalen van de
houdbaarheid van het product en het berekenen van de voedingswaarde.

