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DROOGTESCHADE 2020 
 
De Vlaamse regering heeft op 2 juli de ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 als ramp 
erkend in 261 Vlaamse steden en gemeenten. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 13 juli 2021. Dit betekent dat een aanvraag tot tegemoetkoming kan ingediend worden tot 31 oktober 
2021.  
 
Voorwaarden 
 

1. De schade moet geleden zijn op percelen gelegen in de 261 erkende steden en gemeenten. (zie 
lijst) 

2. Het productieverlies bedraagt meer dan 30% per teelt en per agrarische ondernemer. 
3. De schadelijder heeft een brede weersverzekering afgesloten voor minstens 25% van het totale 

teeltareaal (hoofdteelt). 
4. U bevindt zich niet in een moeilijke financiële of economische situatie. 
5. De aanvraag dient voor 31 oktober 2021 ingediend te zijn. 

 
Onderrichtingen VAC 
 
Indien u wenst dat het VAC voor u de tegemoetkoming aanvraagt, neemt u best tijdig contact met ons 
op. We stellen aan de hand van de door ons gekende informatie en attesten het dossier samen en zullen u 
in een persoonlijk bericht de ontbrekende attesten of informatie opvragen. Op deze manier ontzorgen we 
en besteedt u een minimum aan kostbare tijd. 
Na de aangifte ontvangt u van ons een attest met de raming van de tegemoetkoming die uw boekhouder 
kan gebruiken voor de belastingaangifte inkomsten 2021 en 2022. 
 
We onderzoeken dan over welke informatie wij reeds beschikken, en zullen u een persoonlijk bericht 
bezorgen met de lijst van de ontbrekende informatie.  
 
Vlaams Rampenfonds en de brede weersverzekering 
 
Enkel agrarische ondernemers die in 2020 een brede weersweersverzekering hebben afgesloten voor 
minstens 25% van het teeltareaal, hoofdteelt in de verzamelaanvraag 2020,  hebben recht op een 
tegemoetkoming. 
 
Vergoedingen 
 
De verzamelaanvraag 2020 van een agrarische  ondernemer bestaat uit 40 hectare bedrijfsareaal, 
waarvan 19 hectare appel en 21 hectare uien. In 2020 treedt extreme droogte op waardoor de uienoogst 
vrijwel volledig verloren is. De geraamde schade bedraagt 100.000 euro. 
 
Scenario 1: de agrarische ondernemer heeft zijn 19 hectare appel in 2020 verzekerd door middel van een 
hagelverzekering. 
De agrarische ondernemer zal niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komen omdat hij geen brede 
weersverzekering heeft afgesloten en hagel niet is opgenomen in de overgangsmaatregel. 
Scenario 2: de agrarische ondernemer heeft 9 hectare appel in 2020 verzekerd door middel van een 
brede weersverzekering. 
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De agrarische ondernemer zal niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komen omdat hij slechts 
voor 22,5% van zijn bedrijfsareaal een brede weersverzekering heeft afgesloten. 
Scenario 3: de agrarische ondernemer heeft zijn 19 hectare appel in 2020 verzekerd door middel van een 
brede weersverzekering. 
Door toepassing van de vrijstelling van 500 euro en de coëfficiëntberekening bedraagt het basisbedrag 
van de tegemoetkoming 53.650 euro. 
De agrarische ondernemer is echter slechts voor 47,5% van zijn totaal teeltareaal verzekerd. De 
tegemoetkoming voor de 21 hectare uien zal dan ook beperkt worden tot 40% van het nettobedrag van 
de schade, 40.000 euro. 
Scenario 4: de agrarische ondernemer heeft zijn 19 hectare appelen en 10 hectare uien in 2020 verzekerd 
door middel van een brede weersverzekering. 
Door toepassing van de vrijstelling van 500 euro en de coëfficiëntberekening bedraagt het basisbedrag 
van de tegemoetkoming 53.650 euro. 
Omdat de agrarische ondernemer voor 72.5% van zijn totaal teeltareaal verzekerd is, kan hij maximaal 
voor 80% van het nettobedrag van zijn schade in aanmerking komen. 
De ondernemer zal een tegemoetkoming conform de coëfficiëntberekening van 53.650 euro ontvangen 
voor de schade aan 11 hectare uien. 
 
Coëfficiënten: 
 

Nettobedrag van de schade Coëfficiënt Maximumvergoeding per schijf 

0 - 500 0 € 0,00 
500-2500 1 € 2 000,00 
2500-15000 0,9 € 13 250,00 
15000-25000 0,8 € 21 250,00 
25000-37000 0,6 € 28 450,00 
37000-250000 0,4 € 113 650,00 
> 250000 0 € 113 650,00 
 
 
Procedure 
 
Enkel agrarische ondernemers die in 2020 een brede weersweersverzekering hebben afgesloten voor 
minstens 25% van het teeltareaal, hoofdteelt in de verzamelaanvraag 2020,  hebben recht op een 
 

1. Het dossier wordt ingediend voor 31 oktober 2021 
 
Het dossier bevat volgende attesten : 

 proces-verbaal gemeentelijke schattingscommissie of verslag deskundige 
 attest afgeleverd door uw verzekeraar als u verzekerd bent voor een brede weersverzekering. 

o Deze informatie moet vermeld zijn op het verzekeringsattest: 
 de gegevens van de landbouwer 
 de geldigheidsperiode van de verzekeringspolis 
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 welke percelen en teelten uit de verzamelaanvraag verzekerd zijn  
 huwelijks- of samenlevingscontract 
 Statuten vennootschap of maatschap 
 Attest sociale kas 
 Gedetailleerde omschrijving en raming van de schade  

 
2. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt uw aanvraag. Bij de start van dit onderzoek ontvangt u een 

brief met het dossiernummer van uw aanvraag en de naam en de contactgegevens van uw 
dossierbeheerder. 
 
Als uw aanvraag aanleiding kan geven tot een vergoeding, stelt het Vlaams Rampenfonds een 
deskundige aan die de schade bij u kan komen vaststellen of op basis van beschikbare stukken 
oordeelt over uw aanvraag. 
De expert stelt een verslag op dat dient als basis voor de berekening van uw vergoeding. 
 

3. U ontvangt het verslag ter goedkeuring 
U hebt 1 maand na de ontvangst van het verslag om uw goedkeuring schriftelijk mee te delen of 
uw opmerkingen te formuleren. Als u niet heeft gereageerd binnen die termijn, wordt het verslag 
als goedgekeurd beschouwd. 
 

4. U ontvangt het bericht met bedrag schadevergoeding 
Als de beslissing typfouten of foutieve gegevens bevat, kunt u binnen een termijn van 1 maand 
na de ontvangst van de beslissing een rechtzetting vragen. Dat doet u met een gemotiveerd 
verzoekschrift, dat u via een beveiligde zending opstuurt naar het Vlaams Rampenfonds. 
Als u niet akkoord gaat met de vergoedingsbeslissing, kunt u tot 1 maand na ontvangst van de 
vergoedingsbeslissing rechtstreeks in beroep gaan bij het Hof van Beroep van het ambtsgebied 
waar u schade hebt geleden. 
 

5. Uitbetaling 
Het Vlaams Rampenfonds geeft na ontvangst van uw akkoord met de beslissing de opdracht om 
uw tegemoetkoming uit te betalen. Als u niet heeft gereageerd binnen de beroepstermijn van 1 
maand, wordt de beslissing gezien als goedgekeurd door u en wordt de opdracht tot uitbetaling 
gegeven. 

 
Lijst gemeenten 

Aalst, Aalter, Aarschot, Aartselaar, Affligem, Alken, Alveringem, Antwerpen, Anzegem, Ardooie, 
Arendonk, Asse, Assenede, Avelgem, Baarle-Hertog, Balen, Beernem, Beerse, Bekkevoort, Beringen, 
Berlaar, Berlare, Bertem, Bever, Beveren, Bierbeek, Bilzen, Blankenberge, Bocholt, Boechout, 
Borgloon, Borsbeek, Boutersem, Brakel, Brecht, Bredene, Bree, Brugge, Buggenhout, Damme, De 
Haan, De Panne, De Pinte, Deerlijk, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, Dentergem, Dessel, 
Destelbergen, Diepenbeek, Diest, Diksmuide, Dilbeek, Dilsen-Stokkem, Duffel, Eeklo, Erpe-Mere, 
Essen, Evergem, Galmaarden, Gavere, Geel, Geetbets, Gent, Geraardsbergen, Gingelom, Gistel, 
Glabbeek, Gooik, Grobbendonk, Haacht, Haaltert, Halen, Halle, Ham, Hamme, Hamont-Achel, 
Harelbeke, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Heist-op-den-Berg, Herent, Herentals, Herenthout, Herk-
de-Stad, Herne, Herselt, Herstappe, Herzele, Heusden-Zolder, Heuvelland, Hoegaarden, Hoeilaart, 
Hoeselt, Holsbeek, Hooglede, Hoogstraten, Horebeke, Houthalen-Helchteren, Houthulst, Huldenberg, 
Hulshout, Ichtegem, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Kalmthout, Kampenhout, Kapellen, 
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Kaprijke, Kasterlee, Kinrooi, Kluisbergen, Knokke-Heist, Koekelare, Koksijde, Kontich, Kortemark, 
Kortenaken, Kortenberg, Kortessem, Kortrijk, Kruibeke, Kruisem, Kuurne, Laakdal, Laarne, Lanaken, 
Landen, Langemark-Poelkapelle, Lebbeke, Lede, Ledegem, Lendelede, Lennik, Leopoldsburg, Leuven, 
Lichtervelde, Liedekerke, Lierde, Lievegem, Lille, Linkebeek, Linter, Lochristi, Lokeren, Lommel, 
Londerzeel, Lo-Reninge, Lubbeek, Lummen, Maarkedal, Maaseik, Maasmechelen, Machelen, 
Maldegem, Malle, Meerhout, Meise, Melle, Menen, Merchtem, Merelbeke, Merksplas, Meulebeke, 
Middelkerke, Moerbeke, Mol, Moorslede, Nazareth, Nieuwerkerken, Nieuwpoort, Nijlen, Ninove, Olen, 
Oostende, Oosterzele, Oostkamp, Oostrozebeke, Opwijk, Oudenaarde, Oudenburg, Oud-Heverlee, 
Oudsbergen, Oud-Turnhout, Overijse, Peer, Pelt, Pepingen, Pittem, Poperinge, Puurs-Sint-Amands, 
Ranst, Ravels, Retie, Riemst, Rijkevorsel, ,Roeselare, Ronse, Roosdaal, Rotselaar, Ruiselede, 
Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Genesius-Rode, Sint-Gillis-Waas, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, 
Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Truiden, Spiere-Helkijn, Stabroek, Staden, Stekene, Temse, 
Tervuren, Tessenderlo, Tielt, Tielt-Winge, Tienen, Tongeren, Torhout, Turnhout, Veurne, Vilvoorde, 
Vleteren, Voeren, Waasmunster, Wachtebeke, Waregem, Wellen, Wervik, Westerlo, Wetteren, 
Wevelgem, Wichelen, Wielsbeke, Willebroek, Wingene, Wommelgem, Wortegem-Petegem, Wuustwezel, 
Zaventem, Zedelgem Zele, Zelzate, Zemst, Zoersel, Zonhoven, Zonnebeke, Zottegem, Zoutleeuw, 
Zuienkerke, Zulte, Zutendaal, Zwalm, Zwevegem, Zwijndrecht 

 
 
 
 


