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Stormweer 13 augustus 2020  -  Schadedossiers  -  Erkenning als ramp

Op 13 augustus 2020 werden de inwoners van regio Tienen verrast door een korte maar 
zeer krachtige storm. Meer dan 54 liter water per vierkante meter viel er op amper 20 
minuten tijd uit de hemel. Het grote debiet van de regenval zorgde ervoor dat straatkolken 
en buffers geen waardige tegenstander waren. Met het gevolg dat straten en heel wat 
kelders onder water stonden. Daarnaast leden ook de landbouwers aanzienlijke schade aan 
teelten en gewassen door de hagel en regenval.

1. Welke steden en gemeenten dienden een schadedossier in voor het stormweer op 13 
augustus 2020?

2. Hoeveel bedraagt de geraamde schade (per stad/gemeente)?

3. In welke fase bevindt het dossier zich?

4. Wanneer kan het besluit over de erkenning van deze ramp worden verwacht?



JAN JAMBON 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
CULTUUR, ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT

ANTWOORD
op vraag nr. 228 van 11 maart 2021
van KATRIEN PARTYKA

1-2.Het Vlaams Rampenfonds heeft voor de schadelijke weersverschijnselen die zich in 
2020 hebben voorgedaan schademeldingen ontvangen via twee kanalen:
- schademeldingen door de gemeenten, ontvangen in de periode van 1 januari 2020 

tot 9 november 2020;
- schademeldingen door de getroffenen via het digitaal platform van het Vlaams 

Rampenfonds, ontvangen in de periode van 9 november 2020 tot 8 januari 2021. 
Het digitaal loket kon immers pas opengesteld worden na de publicatie (in het 
Belgisch Staatsblad van 9 november 2020) van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 30 oktober 2020 “tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 
houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het 
Vlaamse Gewest”.

In totaal ontving het Vlaams Rampenfonds op die manier 1.198 schademeldingen 
voor een totaal geraamd schadebedrag van 4.714.522,14 euro. De verdeling van de 
schadegevallen per type en per gemeente is als volgt.

Schademeldingen door de gemeenten

Gemeente Schadelijk weersverschijnsel Aantal 
meldingen

Geraamd 
schadebedrag

Alken hagel van 1 maart 2020 + hagel van 13 
augustus 2020

2 61.439 €

Geetbets hagelschade tijdens het onweer van 13 
augustus 2020

7 228.553 €

Kortrijk storm + rukwinden met hagel + hevige, 
aanhoudende regenval van 13 tot en met 17 
augustus 2020

821 250.000 €

Tienen overvloedige regen, wateroverlast, hagel en 
rukwinden van 13 augustus 2020

332 2.690.080 €

Totaal 1.162 3.230.072 €

Schademeldingen door de getroffenen via het digitaal platform

Hagel van 13 augustus 2020

Gemeente Aantal meldingen Geraamd schadebedrag

Tienen 6 810.160,94 €
Geetbets 3 144.461,00 €
Kalmthout 2 8.660,00 €
Maasmechelen 1 10.200,00 €
Glabbeek 3 192.795,00 €

Totaal 15 1.166.276,94 €



Hevige regenval van 13 augustus 2020

Gemeente Aantal meldingen Geraamd schadebedrag

Tienen 9 60.423,20 €
Linter 1 4.034,00 €
Kortrijk 2 178.500,00 €

Totaal 12 242.957,20 €

Overstromingen van 13 augustus 2020

Gemeente Aantal meldingen Geraamd schadebedrag

Tienen 5 11.300,00 €

Totaal 5 11.300,00 €

Storm- en rukwinden van 13 augustus 2020

Gemeente Aantal meldingen Geraamd schadebedrag

Tienen 4 63.916,00 €

Totaal 4 63.916,00 €

3-4.Het Vlaams Rampenfonds heeft de schademeldingen per schadelijk weersverschijnsel 
opgelijst en de erkenningsprocedure als ramp opgestart. Na ontvangst van de 
adviezen van de externe kennisinstellingen (het Koninklijk Meteorologisch Instituut, 
de Vlaamse Milieumaatschappij, en het Waterbouwkundig Laboratorium) zullen mijn 
diensten nagaan of de wetenschappelijke erkenningscriteria zoals vermeld in het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 werden behaald.

In bevestigend geval zullen mijn diensten een dossier opmaken tot erkenning als 
ramp van de weersverschijnselen die aan de wetenschappelijke erkenningscriteria 
voldoen en zal ik dat voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering.

De timing is in de eerste plaats afhankelijk van het tijdstip waarop de externe 
kennisinstellingen hun adviezen zullen indienen bij mijn diensten. Behoudens 
onverwachte ontwikkelingen verwacht ik het dossier met betrekking tot een 
eventuele erkenning als ramp alleszins voor het zomerreces te kunnen afronden.


