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

Rampenfonds  -  Afhandeling dossiers droogte 2020

De droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 werd door de Vlaamse Regering 
erkend als ramp. Daardoor had een bepaalde groep landbouwers uit 261 gemeenten 
recht op een tegemoetkoming. Steeds meer landbouwers komen door een falend beleid 
in de financiële problemen, maar toch wachten er nog steeds velen op een afhandeling 
van hun dossier.

Uit het antwoord van de minister-president op schriftelijke vraag nr. 218 van 14 februari 
2022 van collega Bart Dochy blijkt namelijk dat van de 1200 ingediende 
aanvraagdossiers nog maar 20 dossiers volledig afgewerkt zijn, goed voor een uitbetaling 
van minder dan een miljoen euro op een totaal geraamd schadebedrag van ongeveer 185 
miljoen euro.

In zijn antwoord gaf de minister-president ook aan dat “bij het indienen van een 
aanvraag tot prioritaire behandeling de getroffenen alle nodige bewijsstukken dienen toe 
te voegen die de financiële moeilijkheden, die het rechtstreeks gevolg zijn van de schade 
veroorzaakt door de erkende ramp, staven”.

1. Hoeveel dossiers werden sinds het antwoord van de minister-president op 
schriftelijke vraag nr. 218 van 14 februari 2022 afgewerkt, en aan welk uitbetaald 
bedrag staat dit gelijk? Wat is momenteel het totale aantal afgewerkte dossiers en 
het totale uitbetaalde bedrag?

2. Hoeveel aanvragen tot prioritaire behandeling werden sinds de ramp ingediend en 
aan hoeveel daarvan werd gehoor gegeven?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 359 van 3 juni 2022
van STEFAAN SINTOBIN

1. Het Vlaams Rampenfonds werkt stelselmatig verder aan de registratie en de 
behandeling van de ontvangen schadedossiers m.b.t. de erkende rampen, waaronder 
de droogte van 2020.

Het onderstaand overzicht geeft de stand van zaken op 13 juni 2022 van de 
afhandeling van de schadedossiers m.b.t. de droogte van 2020.
Hierbij moet opgemerkt worden dat deze cijfergegevens enkel een momentopname 
zijn. Zij kunnen nog wijzigingen ondergaan, rekening houdend met herzieningen en 
beroepsdossiers die een invloed hebben op de cijfergegevens m.b.t. de 
dossierbehandeling.

Droogte 2020

Afgewerkte dossiers 88

Reeds uitbetaald 2.182.641,94 €

Klaar voor uitbetaling 128.557,64 €

Sinds het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 218 van de heer Bart Dochy dd. 14 
februari 2022 zijn er bijkomend dus 68 dossiers afgewerkt voor een totaal bedrag van 
1.342.059,02 €.

2. Slechts nadat alle aanvragen door de dossierbeheerders zijn geregistreerd en 
gevalideerd in het digitaal systeem kan een overzicht verstrekt worden van het totaal 
aantal vragen tot prioritaire behandeling.

Het onderstaand overzicht geeft de stand van zaken op 13 juni 2022 van de reeds 
geregistreerde en gevalideerde aanvragen in prioritaire behandeling.

Droogte 2020 - Prioritaire aanvragen

Aantal geregistreerd 6

Aantal in behandeling 3

Aantal afgehandeld 3

Bedrag uitbetaald 231.619,10 €

Klaar voor uitbetaling 6.546,19 €


