Landbouwbedr ven in crisis kunnen rekenen op
overbruggingsmogel kheden
2 FEBRUARI 2022

Land- en tuinbouwers kunnen vanaf eind deze maand gebruik maken van een overbruggingslening. Voor deze
maatregel wordt voor alle sectoren samen in totaal 100 miljoen euro uitgetrokken. Dat heeft minister van
Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement geantwoord een vraag van haar part genoot Bart
Dochy. Boerenbond noemt dit een “positieve eerste stap”.
Lees meer over: Corona Hilde Crevits Boerenbond pr svorming

Veel bedr ven in de landbouwsector hebben te kampen met nanciële perikelen. Er is de crisis in de varkenssector waar de
pr zen historisch laag z n door de coronacrisis, de Afrikaanse varkenspest en de hoge grondstofpr zen. Maar ook in de
tuinbouwsector kr gen veel bedr ven af te rekenen met hogere kosten, denk aan de hoge energiepr zen en de tegenvallende
verkooppr zen. Voor veel landbouwbedr ven is het zoeken naar manieren om de moeil ke periode door te
komen. “Overbrugging van deze periode is meer dan ooit aan de orde en wordt zeer dringend zowel voor de land- en
tuinbouwers als voor de toeleverings- en verwerkende bedr ven”, zegt minister Crevits.
Volgens de minister zal het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) eind deze maand zorgen voor t del ke
overbruggingsleningen tegen een lage rente waar ook land- en tuinbouwers gebruik van kunnen maken.
Concreet: voor bedr ven met minder dan 50 werknemers die voldoen aan de voorwaarden is er een overbruggingslening
mogel k tot maximaal 200.000 euro aan een intrest van 1 procent die uitgesteld moet terugbetaald binnen een periode van 36
maanden waarb men eerste 12 maanden uitstel van terugbetaling kan bekomen. Er wordt in totaal in 100 miljoen euro
voorzien voor deze maatregel, voor alle sectoren samen.

De situatie op het terrein is bij heel wat
bedrijven ronduit alarmerend en
rekeningen staan al maanden in het rood
Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Ook toeleveranciers in de land- en tuinbouw die in een nancieel moeil ke situatie terecht gekomen z n, zullen een beroep
kunnen doen op die lening. Z kunnen vandaag ook al een beroep doen op de waarborgsystemen van de
Particiepatiemaatschapp Vlaanderen (PMV). Het gaat dan om een waarborgbeheer b overbruggingskredieten tot 750.000
euro met een waarborg van 75 procent en terugbetaalbaar op 10 jaar. Ook de Gigarantregeling staat nog steeds open, ook
voor de land- en tuinbouwbedr ven.

Landbouworganisatie Boerenbond reageert alvast tevreden. “Dit is een positieve eerste stap is voor de diep getroffen land- en
tuinbouwbedr ven”, aldus voorzitter Sonja De Becker. “De situatie op het terrein is b heel wat bedr ven ronduit alarmerend en
rekeningen staan al maanden in het rood. Vorige week gaven we nog een noodkreet rond de varkenscrisis, één van de
sectoren die al geruime t d door een diepe crisis gaat, met grote nanciële en emotionele gevolgen voor de bedr fsleiders en
hun gezinnen. Er zal met andere woorden meer nodig z n om de put te dempen.”
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