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• Landbouwmarkten

• Brede weersverzekering



MARKTONTWIKKELINGEN 

AKKERBOUW SECTOREN
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ENKELE BELANGRIJKE TENDENSEN
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WERELDSITUATIE GRANEN
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Besluiten

• Graanprijzen fors gedaald door voldoende 

voorraden, gedaalde vraag en goede 

vooruitzichten voor nieuwe oogst

• Sterk gedaalde maïs- en tarweprijzen

• IGC (International Grains council) stelt de 

Chinese graanoogst hoger bij
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WERELDSITUATIE 

OLIEHOUDENDE GEWASSEN
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SUIKERSECTOR
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VLAAMSE BREDE WEERSVERZEKERING 

EN VLAAMS RAMPENFONDS
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Politiek akkoord
Stemming voorzien op 13 maart in Vlaams Parlement

• Politiek akkoord binnen de Vlaamse meerderheidspartijen 

• Nieuw systeem/decreet indekking schade door rampen, waaronder 

teeltschade

• Voor teeltschade: combinatie van beperkte tussenkomst vanuit 

Vlaams rampenfonds en private indekking via een gesubsidieerde 

erkende brede weersverzekering

• Akkoord voorgelegd aan het Vlaams Parlement onder vorm van decreet 

“Vlaams rampenfonds” en een subsidiebesluit voor een “brede 

weersverzekering”
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Decreet Vlaams rampenfonds

• Vervangt per 1 januari 2020 de bestaande regelingen voor tegemoetkoming bij 

algemene of landbouwrampen. Tot dan blijven de bestaande regelingen geldig.

• Tussenkomst schade voor “algemene rampen”, waaronder ongunstige 

weersomstandigheden

• Ongunstige weersomstandigheden: vorst, storm en rukwinden, hagel, sneeuw-

of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte => “brede 

weersverzekering”

• Ramp moet erkend worden vooraleer tegemoetkoming uit Vlaams rampenfonds 

wordt gegeven. Minimale terugkeerperiode 30 jaar (nu: 20 jaar), financiële 

criteria worden nog vastgelegd
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• Teeltschade door ongunstige weersomstandigheden valt niet meer 

onder Vlaams rampenfonds. Er komt wel overgangsperiode van 5 jaar. 

Uitzonderingen:

zelfstandigen in een moeilijke financiële en economische situatie

wanneer de schadevergoedingen uitgekeerd door private verzekeraars 

€100 mio per jaar (geïndexeerd) overschrijdt

• Tussenkomst voor teeltschade vanuit Vlaams rampenfonds wordt 

definitief afgebouwd na 5 jaar. In de tussenperiode is er 

overgangsregeling

Decreet Vlaams rampenfonds



Decreet Vlaams rampenfonds

• Overgangsregeling geldt enkel voor wie zijn totaal bedrijfsareaal voor 

minstens 25% privaat verzekerd heeft via een “brede 

weersverzekering”

• Verdere rol van de schattingscommissies wordt niet gespecifieerd 

“Vlaamse Regering stelt nadere regels voor de procedure vast en kan 

een beroep doen op deskundige van buiten de administratie”.

• Administratieve procedures (vb. periode van indiening aanvragen na publicatie in 

Belgisch Staatsblad, beroepsprocedures,..) blijven dezelfde als de huidige regels
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Brede weersverzekering

• Private verzekeraars kunnen polis “brede weersverzekering” laten 

erkennen die minstens aan de volgende voorwaarden voldoet:

→ indekken van schade door ongunstige weersomstandigheden (6 risico’s: vorst, storm, 

hagel,…)

→ beschikbaar voor alle open teelten

→ indekking van schade die groter is dan 20% ten opzichte van 5-jarig gemiddelde 

(beoordeling op inkomensverlies, niet louter op productieverlies)

→ schadebepaling door de maatschappijen mag gebeuren op basis van indexen of 

rekenmodellen

→ verzekering wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden
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Brede weersverzekering

• Private verzekering kan ook tussenkomen bij schade die kleiner is dan 

20% of voor percelen buiten het Vlaams gewest, maar met correctie op 

premiesubsidie.  

• Uiterlijk op 30 september zijn de erkende brede weersverzekeringen 

bekend

• Uitbetaling staat los van de erkenning als ramp door de overheid. De 

criteria opgenomen in de erkende polis worden geacht in lijn te zijn met 

de criteria die de overheid bij erkenning zou hanteren

• Actieve boeren- volgens de GLB criteria- kunnen via de 

verzamelaanvraag een subsidie ontvangen



Brede weersverzekering

• Tijdens de eerste 3 jaar (periode van 2020 t/m 2022) bedraagt de 

subsidie 65% van de verzekeringspremie, excl. belastingen

• Het max. areaal dat door de landbouwer verzekerd is tijdens de eerste 

3 jaar blijft een premiesubsidie genieten van 65%. Areaal dat na deze 

eerste 3 jaar bijkomend wordt verzekerd ontvangt max. 65% 

premiesubsidie, pro rata de nog beschikbare middelen 

• Voor starters na 31 december 2020 geldt deze regeling vanaf het 

eerste vestigingsjaar

• Het subsidiereglement loopt tot en met 2026. In 2025 wordt het geheel 

geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd
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