
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 563
van LUDWIG VANDENHOVE
datum: 8 maart 2021

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

Land- en tuinbouwsector  -  Coronasteun

Ook de landbouwsector werd zwaar getroffen door de coronacrisis. De sector heeft het in 
normale tijden al moeilijk door de hevige internationale concurrentie. De coronacrisis 
deed daar nog een schep bovenop door de internationale handelsketens te verstoren, de 
sluiting van de horeca nodig te maken en het aantal seizoenarbeiders te doen afnemen. 
De sector kon daarom rekenen op een aantal steunmaatregelen van de Vlaamse 
Regering.

Graag ontvang ik de volgende cijfers van de start van de maatregelen tot en met februari 
2021, opgesplitst per provincie en per sector: landbouw, tuinbouw en visserij.

1. Hoeveel tijdelijke VLIF-waarborgen (VLIF: Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) voor 
de land- en tuinbouwbedrijven werden aangevraagd tot nu toe? 

a) Hoeveel tijdelijke VLIF-waarborgen voor de land- en tuinbouwbedrijven werden 
toegekend?

b) Voor hoeveel financiering in totaal werden tijdelijke VLIF-waarborgen 
aangevraagd en voor hoeveel financiering werd er toegekend?

2. Hoeveel land- en tuinbouwbedrijven dienden een aanvraag in voor de 
compensatiepremie? 

a) Hoeveel land- en tuinbouwbedrijven ontvingen een vergoeding via de 
compensatiepremie?

b) Voor welk totaalbedrag?

3. Hoeveel land- en tuinbouwbedrijven dienden een aanvraag in voor het 
beschermingsmechanisme (alle beschermingsmechanismes in totaal)? 

a) Hoeveel land- en tuinbouwbedrijven ontvingen een compensatie via het 
beschermingsmechanisme?

b) Voor welk totaalbedrag?

4. Hoeveel vacatures werden gepubliceerd op de website ‘help de oogst’? Graag de 
cijfers opgedeeld per maand. 

a) Hoeveel kandidaten boden zich aan via ‘help de oogst’? Hoeveel kandidaten 
zaten in tijdelijke werkloosheid?

b) Hoeveel vacatures werden ingevuld via de website ‘help de oogst’?



5. a) Hoeveel bedrijven vroegen steun aan via het noodfonds voor de sierteelt en 
aardappelsector? Hoeveel sierteeltbedrijven en aardappeltelers? 

b) Hoeveel steun werd uiteindelijk uitgekeerd via het noodfonds voor de sierteelt en 
aardappelsector?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 563 van 8 maart 2021
van LUDWIG VANDENHOVE

1. Er werden nog geen aanvragen ingediend.

2. Tabel 1 bevat de gevraagde gegevens tot 8 maart 2021. Voor de afbakening van de 
landbouwsector werd gebruik gemaakt van sectie A van NACEBEL.

Tabel 1. Landbouwsector - Vlaamse compensatiesteun (COVID) tot 8 maart 2021

Provincie Aanvragen Goedgekeurde 
aanvragen

Toegekende steun 
(euro)

Antwerpen 155 121 366.000,00
Limburg 95 68 205.500,00

Maatschappelijke zetel 
buiten Vlaanderen

1 1 3.000,00

Oost-Vlaanderen 271 220 654.000,00
Vlaams-Brabant 89 77 228.000,00
West-Vlaanderen 212 162 486.000,00

3. Tabel 2 bevat de gevraagde gegevens tot 8 maart 2021. Voor de afbakening van de 
landbouwsector werd gebruik gemaakt van sectie A van NACEBEL.

Tabel 2. Landbouwsector –Steun Vlaams beschermingsmechanisme (COVID) tot 8 
maart 2021

Provincie Aanvragen Goedgekeurde 
aanvragen

Toegekende steun 
(euro)

Antwerpen 170 144 380.945,36
Limburg 105 93 168.275,47

Maatschappelijke zetel 
buiten Vlaanderen

3 3 3.992,68

Oost-Vlaanderen 224 176 389.134,62
Vlaams-Brabant 90 83 129.102,38
West-Vlaanderen 288 226 738.430,85

4. Help de oogst’ is naast de VDAB-website en de servicelijn een bijkomende toegang 
waarlangs een werkgever vacatures kan plaatsten op de VDAB-website. 
Zoals vermeld in mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 619 van Axel Ronse gesteld 
op 9 juni 2020 maakt VDAB naar monitoring toe geen onderscheid tussen de vacatures 
gepubliceerd via helpdeoogst.be of via de andere kanalen van VDAB. De cijfers van de 
vacatures betreffen daarom vacatures die VDAB ontvangen heeft voor de land- en 
tuinbouwsector ongeacht via welk kanaal deze vacatures bij VDAB gepubliceerd zijn.



Tabel 3 omvat het aantal vacatures in het Normaal Economisch Circuit (zonder 
uitzendopdrachten) voor de beroepsgroep land-, tuin- en bosbouwers en vissers in alle 
arvastat-sectoren rechtstreeks ontvangen bij VDAB vanaf maart 2020 tot en met 
februari 2021.

Tabel 3. VDAB-vacatures voor de beroepsgroep land-, tuin- en bosbouwers en vissers 
in alle arvastat-sectoren in de periode maart 2020 – februari 2021

mrt  
2020

april 
2020

mei 
2020

juni 
2020

juli 
2020

aug 
2020

sept 
2020

okt 
2020

nov 
2020

dec 
2020

jan 
2021

feb 
2021

1052 1056 432 510 725 347 257 335 220 151 317 502

a) Tijdens de eerste golf van de COVID19-pandemie (maart t.e.m. juni 2020) heeft 
VDAB het label ‘#COVID19’ ingevoerd waarmee kritieke sectoren zoals land- en 
tuinbouw hun vacatures konden taggen. Ook kandidaten konden zich aanmelden 
via het #COVID19-label wanneer ze zich inschreven bij VDAB.
Tabellen 4, 5 en 6 bevatten het aantal werkzoekenden, studenten en tijdelijke 
werklozen dat zich kandidaat stelde met beroepsapiratie land- en tuinbouw via het 
label #COVID19. Op 10 juli 2020 is het gebruik van het #COVID19 label voor 
kandidaten stopgezet en kon men dit label niet meer aanduiden.

Tabel 4. Maandelijks aantal werkzoekenden met beroepsaspiratie land- en tuinbouw 
en het #COVID19’-label in de periode maart 2020-juni2020

maart 2020 399

april 2020 2036

mei 2020 2502

juni 2020 2634

Tabel 5. Maandelijks aantal studenten(*) met beroepsaspiratie land- en tuinbouw en 
het #COVID19’-label in de periode maart 2020-juni2020

maart 2020 13

april 2020 87

mei 2020 113

juni 2020 150

(*) studenten die zich bij VDAB hebben ingeschreven (facultatief)

Tabel 6. Maandelijks aantal tijdelijke werklozen(*) met beroepsaspiratie land- en 
tuinbouw en het #COVID19’-label in de periode maart 2020-juni2020

maart 2020 58

april 2020 228

mei 2020 244



juni 2020 175

(*) tijdelijke werklozen waarvoor aangifte is gedaan bij RVA en die beschikken 
over een VDAB-dossier (facultatief)

b) Tabel 7 bevat het vervullingspercentage van de vacatures voor de beroepsgroep 
land-, tuin- en bosbouwers en vissers in het Normaal Economisch Circuit 
rechtstreeks ontvangen bij VDAB in gedeeld beheer voor de periode maart 2020 tot 
en met februari 2021.

Tabel 7. Vervullingspercentage vacatures

vervullings% per arvastat-
sector

vervuld geannuleerd Vervullings-
percentage

Land-, tuin- en bosbouwers en 
vissers

4098 802 83,6%

5. a) Voor de sierteeltsector en de aardappelsector vroegen respectievelijk 141 en 429 
bedrijven steun aan via het noodfonds.

b) Via het noodfonds voor de sierteelt en aardappelsector werd respectievelijk 
10.329.066 euro en 5.189.607 euro steun toegekend.


