
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 384
van GUY D'HAESELEER
datum: 20 juli 2020

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

Rampenfonds  -  Aanvragen en uitgekeerde vergoedingen (2)

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 146 van 28 januari 2020 aangaande het 
Vlaams Rampenfonds stelde de minister dat voor de algemene ramp van 2019-A de 
schadelijders nog tot 31 maart 2019 een aanvraag tot tegemoetkoming konden indienen.

Tevens werd in het antwoord vermeld dat er een digitaal behandelingssysteem ontwikkeld 
werd en dat de ontwikkelingsfase voor het doorvoeren van betalingen afgerond was en dat 
de betalingen spoedig zouden volgen.

1. Hoeveel dossiers zijn er heden aanvaard en in betaling gesteld voor de rampen 2018-A, 
2018-B en 2019-A? Welke bedragen werden er gemiddeld uitgekeerd en hoeveel in 
totaal?

2. Heeft het digitale behandelingssysteem een positieve invloed op de duurtijd tussen het 
moment van aanvraag tot tegemoetkoming en de uiteindelijke afwijzing/betaling?

3. Zijn er sinds de ramp 2019-A nog andere rampen erkend en kan de minister daar 
eventueel al cijfers over meedelen aangaande het aantal ingediende dossiers en de 
status van de dossiers?

4. Welke initiatieven zal de minister nog verder nemen aangaande de werking van het 
Vlaams Rampenfonds?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 384 van 20 juli 2020
van GUY D'HAESELEER

1. Het aantal dossiers per erkende ramp is als volgt (situatie op 31 augustus 2020):

2018-A 2018-B 2019-A 
Ingediende dossiers 248 9 217

Afgehandelde dossiers 212 9 81

Dossiers in behandeling 36 0 125

Dossiers nog niet in behandeling 0 0 11

Dossiers met uitbetaling 94 7 0

Dossiers zonder uitbetaling 118 2 81

Totaal uitgekeerd bedrag 1.834.910,55 26.053,53 0

Gemiddeld uitgekeerd bedrag 
per uitbetaald dossier 19.520,33 3.721,93 0

2. Het spreekt voor zich dat de digitale dossierbehandeling zal toelaten de doorlooptijden 
voor de individuele dossiers in te korten. Dit kan echter nog niet gekwantificeerd 
worden omdat er voor de aanvragen die ingediend werden via het digitaal 
behandelingssysteem (rampen 2018-A, 2018-B en 2019-A) momenteel nog geen 
statistisch betrouwbare cijfergegevens beschikbaar zijn die een vergelijking mogelijk 
maken met de doorlooptijden van de dossiers van 2016 (die niet ingediend werden via 
het digitaal systeem).

3. Sinds de erkenning van de ramp 2019-A (storm en rukwinden met lokaal karakter van 
9 tot 15 maart 2019: besluit van de Vlaamse Regering van 13/12/2019 – publicatie in 
Belgisch Staatsblad op 30 december 2019) werden geen bijkomende rampen erkend 
door de Vlaams Regering.

4. Het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht 
door algemene rampen in het Vlaamse Gewest werd vervangen door het decreet van 5 
april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen 
in het Vlaamse Gewest. Het besluit tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 
werd door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 5 juni 2020 en zal 
binnenkort voor definitieve goedkeuring voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.

Na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van dat uitvoeringsbesluit zal het Vlaams 
Rampenfonds zijn taken uitvoeren zoals omschreven in de nieuwe regelgeving en 
zullen de vereiste aanpassingen en uitbreidingen worden aangebracht aan het digitaal 
platform. De configuratiegedreven aanpak van het digitale systeem laat toe om deze 
wijzigingen op korte termijn door te voeren.

In het digitaal platform zal een erkenningstraject geïmplementeerd worden. Deze 
uitbreiding zal het voor getroffenen mogelijk maken om bij een erkenningsprocedure 
van uitzonderlijke weersfenomenen als ramp rechtstreeks hun schade te melden via 



het e-loket. Na de erkenning van de ramp zal de melder hierover automatisch 
geïnformeerd worden en kan deze een aanvraag voor het bekomen van een 
tegemoetkoming indienen via het e-loket.

Omwille van de overheveling van de bevoegdheid inzake landbouwrampen van het 
departement Landbouw en Visserij naar het Vlaams Rampenfonds (departement 
Kanselarij en Buitenlandse Zaken) zal het digitaal behandelingssysteem ook op dit 
vlak worden uitgebreid. De digitale tool zal aangepast worden overeenkomstig de 
bepalingen inzake de overgangsmaatregelen voor de landbouw-, fruitteelt- en 
tuinbouwsector met betrekking tot de brede weersverzekering (hoofdstuk 9 van het 
decreet van 5 april 2019).


