
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 395
van BART DOCHY
datum: 24 juni 2022

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

Droogte 2020  -  Afhandeling dossiers (2)

De Vlaamse Regering heeft de droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 erkend als 
ramp. Dat betekent dat landbouwers met teeltschade een tegemoetkoming kunnen 
krijgen. De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die minstens 25 procent van 
hun totale teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering. De erkenning 
vond plaats in 261 gemeenten.

De dossiers werden ingediend maar tot op heden zijn er nog vele landbouwers die wachten 
op een volledig verklaring en afhandeling van hun dossier. Het zijn moeilijke tijden voor 
vele landbouwbedrijven en gezien de precaire financiële situatie zou het aangewezen zijn 
tot een snelle afhandeling en uitbetaling over te gaan. Het betreft immers geleden schade 
uit 2020. We zijn vandaag 2 jaar verder.

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 218 van 14 februari 2022 werd een overzicht 
gegeven van de stand van zaken op 24 februari 2022. Aangezien de huidige uitdagingen 
voor de landbouwsector zeer groot zijn, zou ik graag de meest recente situatie vernemen.

Kan de minister het actuele overzicht geven voor de behandeling van de aanvraagdossiers 
m.b.t. de droogte van 2020? 

Stand van zaken juni 2022:

Ingediende aanvraagdossiers:
via e-loket:
via post/e-mail:

Dossiers opgestart: 
dossiers nog te digitaliseren: 

Dossiers in behandeling:
in verwerking aanvraag: 
in expertise:

Afgewerkte dossiers:

Totaal uitbetaald bedrag: 



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

ANTWOORD
op vraag nr. 395 van 24 juni 2022
van BART DOCHY

Het onderstaande overzicht geeft de stand van zaken op 22 juli 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 de dossiers in verwerking, 
herzieningen en beroepsdossiers die een invloed hebben op de cijfergegevens m.b.t. de 
dossierbehandeling.

DROOGTE 2020 : stand van zaken op 22 juli 2022
Ingediende aanvraagdossiers 1.252

- via e-loket 606
- via post/e-mail 646

Dossiers nog te digitaliseren 0
Dossiers opgestart 358
Dossiers in behandeling 757

- in verwerking aanvraag 590
- in expertise 167

Afgewerkte dossiers 137

Totaal uitbetaald bedrag 2.893.714,47 
€

Bedrag klaar voor uitbetaling 81.200,75 €

De gebruikte termen houden het volgende in.
• Ingediende aanvraagdossiers: het totaal aantal dossiers die zijn ingediend. Het is dus 

de som van ‘Dossiers nog te digitaliseren’, Dossiers opgestart’, ‘Dossiers in 
behandeling’ en ‘Afgewerkte dossiers’.

• Dossiers nog te digitaliseren: dossiers aangemeld via post of e-mail die nog niet in het 
digitaal systeem zijn opgenomen. Een dossier is pas opgestart wanneer het 
aangemaakt is in het digitaal systeem van het Rampenfonds.

• Dossiers opgestart: deze dossiers zijn aangemaakt in het digitaal systeem, maar er is 
nog geen behandeling gestart;

• Dossiers in behandeling: deze dossiers zijn in actieve behandeling, waarbij:
o ‘in verwerking aanvraag’ betekent dat de volledigheid van de aanvraag wordt 

nagekeken en dat, zo nodig, bijkomende informatie wordt opgevraagd;
o ‘in expertise’ betrekking heeft op de dossiers waarvoor een door het Vlaams 

Rampenfonds aangestelde deskundige de aanvraag in onderzoek neemt en de 
schade raamt alvorens het resultaat van het onderzoek te valideren in het digitaal 
systeem.

• Afgewerkte dossiers: de dossiers die door het Vlaams Rampenfonds zijn goedgekeurd 
voor uitbetaling van een tegemoetkoming en de dossiers die door het Vlaams 
Rampenfonds zijn afgewezen. De uitbetaling gebeurt door het Vlaams Fonds voor de 
Lastendelging van het departement Financiën en Begroting.
De goedgekeurde dossiers omvatten zowel de dossiers waarvoor de uitbetaling al is 
gebeurd als degene waarvoor de uitbetaling in voorbereiding is.



In de cijfergegevens die opgenomen waren in het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 
218 van 14 februari 2022 werden bepaalde statussen dubbel geteld. Dat was te wijten 
aan de opstartfase van het digitale systeem waarmee het Vlaams Rampenfonds de 
aanvraagdossiers behandelt en opvolgt. De rapportering uit het systeem stond toen nog 
niet helemaal op punt.

De onderstaande tabel geeft een verbeterd beeld van de situatie in februari:

DROOGTE 2020 : stand van zaken op 24 februari 2022
Ingediende aanvraagdossiers 1.200

- via e-loket 616
- via post/e-mail 584

Dossiers nog te digitaliseren 375
Dossiers opgestart 558
Dossiers in behandeling 247

- in verwerking aanvraag 197
- in expertise 50

Afgewerkte dossiers 20
Totaal uitbetaald bedrag 969.140,56 €


