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Landbouwrampen 2017, 2018 en 2019  -  Afhandeling schadedossiers

De afgelopen jaren maakte het klimaat een aantal bokkensprongen, die hebben geleid tot 
een aantal landbouwrampen.

In 2017 werden twee landbouwrampen erkend:
- de vorst in de tweede helft van april 2017 voor alle gemeenten van het Vlaamse 

grondgebied. De uiterste datum voor aanvraag voor een tegemoetkoming was 31 
januari 2018;

- de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 voor alle gemeenten van het Vlaamse 
grondgebied. De uiterste datum voor aanvraag was 31 januari 2018.

De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als een landbouwramp voor alle 
gemeenten van het Vlaamse grondgebied. De uiterste indieningsdatum van de 
tegemoetkomingsaanvraag was 28 februari 2019.

En ook de uitzonderlijke zomer van 15 juni 2019 tot en met 30 september 2019 werd 
erkend als een landbouwramp voor het gehele Vlaamse grondgebied voor de volgende 
teelten: appelen, peren, kiwibessen, frambozen, rode bessen, wortelen, uien, bonen en 
knolselder. De uiterste indieningsdatum voor de aanvraag was 30 juni 2020.

Ondanks het feit dat steevast werd gesteld dat snel gehandeld werd zodat de 
landbouwers die schade hadden geleden snel een schadevergoeding zouden ontvangen, 
blijkt dat nog steeds een aantal dossiers niet afgehandeld is en dat de getroffenen nog op 
hun geld wachten. Zeker voor de sierteelt, die door de eerste coronalockdown bijzonder 
grote economische schade heeft opgelopen, is dat problematisch.

Vooral de afhandeling van de schade veroorzaakt door de droogte in 2018 blijkt bij een 
aantal boeren, onder wie ook siertelers, niet zo vlot te verlopen.

De landbouwrampen werden tot eind 2019 afgehandeld door het Landbouwrampenfonds, 
onder de bevoegdheid van de minister van Landbouw, maar dat werd daarna opgeheven. 
Sindsdien geldt de brede weersverzekering en worden erkende rampen behandeld door 
het algemene Rampenfonds, dat onder de bevoegdheid van de minister-president valt.

1. Graag kreeg ik voor elk van de bovenvermelde rampen een overzicht van: 
a) het aantal ingediende schadedossiers;
b) het aantal goedgekeurde schadedossiers;



c) het aantal uitbetaalde schadedossiers;
d) de totale uitbetaalde schade;
e) het aantal nog niet administratief afgehandelde dossiers die nog wachten op een 

goedkeuring;
f) het aantal goedgekeurde dossiers waarvoor nog geen uitbetaling is gebeurd.

Graag telkens de algemene cijfers en het aantal betrokken siertelers.

2. a) Klopt het dat vooral de afhandeling van de droogteramp van 2018 vrij moeizaam 
verloopt voor een aantal siertelers?

b) Zo ja, wat is daarvan de reden?

i. Vanaf wanneer werd gestart met de behandeling van de ingediende dossiers 
door siertelers?

ii. Hoeveel van die ingediende dossiers bleken niet volledig te zijn?

iii. Bij hoeveel van de ingediende dossiers heeft de beheerder extra vragen 
gesteld of extra gegevens opgevraagd, en hoe vaak gebeurde dat?

iv. Bleek uit de behandeling van de dossiers dat de ingediende aanvragen van 
siertelers vaker onvollediger waren dan die van andere indieners? Zo ja, hoe 
valt dat te verklaren?

3. a) Gelden gelijkaardige problemen die ik in de vorige deelvraag aankaartte, 
eveneens voor de ramp van 2017 voor siertelers?

b) Hoe valt het te verklaren dat meer dan drie jaar na de feiten nog steeds dossiers 
niet afgehandeld zijn?

4. Op welke termijn zullen de nog openstaande dossiers van 2017 en 2018 worden 
afgehandeld?
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1. Zowel voor het versturen van de beslissing tot schadevergoeding door het Vlaams 
landbouwrampenfonds als bij de uitbetaling van de dossiers wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen verschillende sectoren. Bijgevolg is het niet mogelijk om de 
afgehandelde en uitbetaalde dossiers op te delen in verschillende sectoren.

Bijlage 1 geeft een overzicht van het aantal ingediende dossiers per ramp in de periode 
2017-2019, het aantal dossiers met recht op een tegemoetkoming, het actuele 
percentage uitbetaalde dossiers, het aantal nog niet afgehandelde dossiers en de totale 
uitbetaalde bedragen.
Er zijn voor geen enkele van de vier rampen dossiers die afgehandeld zijn en toch nog 
niet uitbetaald zijn.

Bijlage 1. Overzicht van aantal dossiers per ramp van 2017,2018 en 2019

Ramp Aantal 
ingediende 

dossiers

Aantal dossiers 
met recht op 
tegemoet-

koming

%
uitbetaalde 

dossiers

Aantal
niet-

afgehandelde 
dossiers

Totaal 
uitbetaald 
bedrag (in 

euro)
Vorst 
2017

813 770 100% 0 26.233.970,18

Droogte 
2017

3.210 2.787 100% 1 (**) 28.850.819,78

Droogte 
2018

12.040 11.261 99.5% 39 (*) 150.430.389,60

Droogte 
2019

1.237 1.083 99.1% 
(***)

11 (**) 13.323.556,21

(*) Hiervan zijn er 27 dossiers al behandeld en heeft de landbouwer een voorstel van 
beslissing tot schadevergoeding ontvangen. Als er geen bezwaar wordt ingediend in de 
actueel nog lopende bezwaarperiode worden deze dossiers in een volgende stap 
uitbetaald. Daarnaast zijn er nog 12 dossiers in behandeling.
(**) Bezwaardossiers
(***) Ontvingen een voorschot van 95% om budgetredenen

2. De afhandeling van sierteeltdossiers, zowel voor 2017 als voor 2018, is complexer dan 
de afhandeling van de dossiers met gangbare teelten. Hierdoor was de administratie 
verplicht om bijkomende informatie op te vragen.

Bij gangbare teelten wordt het productieverlies beoordeeld op basis van de teeltcode, 
de oppervlakte aangegeven in de verzamelaanvraag en het totale schadepercentage 
op het perceel. Bovendien wordt per teeltcode een referentiebedrag vastgesteld.

Voor de sierteelt zijn de teeltcodes in de verzamelaanvraag niet specifiek genoeg om 
deze dossiers op dezelfde manier te behandelen als de dossiers met gangbare teelten, 
zowel wat betreft de bepaling van het productieverlies als de bepaling van het 
referentiebedrag.



Het opvragen en verwerken van deze bijkomende gegevens heeft tot gevolg dat de 
behandeling van de sierteeltdossiers extra tijd vereist van de administratie ten opzichte 
van de behandeling van de dossiers met gangbare teelten. 

Voor de droogtedossiers van 2018 (uiterste indieningsdatum van de 
tegemoetkomingsaanvraag was 28 februari 2019) werden in het najaar van 2019 de 
bijkomende gegevens opgevraagd. 
Het opvragen van de bijkomende gegevens gebeurde voor elk dossier op maat. Voor 
alle sierteeltdossiers werden bijkomende gegevens opgevraagd.

3. a) In 2017 speelde dezelfde complexiteit zoals in 2018, aangezien de dossiers op 
dezelfde manier behandeld werden. Voor de droogtedossiers van 2017 (uiterste 
indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag was 31 januari 2018) werden 
in het najaar van 2018 de bijkomende gegevens opgevraagd.

b) Het is niet correct dat meer dan 3 jaar na de feiten de dossiers nog niet zijn 
afgehandeld. 

Voor de droogte 2017 waren reeds 99,6% van de dossiers uitbetaald eind 2019. In 
2020 werden nog 10 dossiers uitbetaald. Daarmee is slechts 1 sierteeltdossier nog 
niet afgehandeld. Voor dit dossier heeft de administratie pas in augustus 2020 de 
gevraagde bijkomende gegevens ontvangen en bezorgde zij in november 2020 een 
voorstel van beslissing tot schadevergoeding aan de landbouwer. Dit dossier is nog 
niet afgehandeld omdat er een bezwaar loopt.

Zoals toegelicht in bijlage 1 zijn voor de droogte 2018 momenteel al 99,5% van de 
dossiers afgehandeld en uitbetaald, de resterende 39 dossiers zijn in behandeling.
Voor de droogte 2019 zijn momenteel al 99,1% van de dossiers afgehandeld 
waarvoor een voorschot van 95% van het bedrag is betaald.

4. Voor zowel het bezwaardossier van 2017 als alle dossiers van 2018 wordt ernaar 
gestreefd om deze eind juni afgehandeld en uitbetaald te hebben.


