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De Vlaamse regering heeft de hevige regenval 14-16 juli 2021 en overstroming 14-17 juli 2021 
als ramp erkend. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat een 
aanvraag tot tegemoetkoming kan ingediend worden tot 31 maart 2022. 
 
Opgelet! 

Aangezien overstromingen niet onder de ongunstige weersomstandigheden vallen die 
verzekerd kunnen worden via een brede weersverzekering, kunnen de getroffenen een 
tegemoetkoming krijgen los van het gegeven of ze al dan niet een brede weersverzekering 
afgesloten hebben. 
 
Voorwaarden 
 

1. De schade moet geleden zijn op percelen gelegen in de 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 maart 2022 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. 
 
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 2021 een brede weersweersverzekering hebben afgesloten voor 
minstens 25% van het teeltareaal, hoofdteelt in de verzamelaanvraag 2021,  hebben recht op een 
tegemoetkoming. 
 
Vergoedingen 
 
De verzamelaanvraag 2021 van een agrarische  ondernemer bestaat uit 40 hectare bedrijfsareaal, 
waarvan 19 hectare appel en 21 hectare uien. In 2021 treedt een overstroming 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 2021 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 2021 verzekerd door middel van een brede 
weersverzekering. 
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. 
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Scenario 3: de agrarische ondernemer heeft zijn 19 hectare appel in 2021 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 32% van het nettobedrag van 
de schade, 32.000 euro. 
Scenario 4: de agrarische ondernemer heeft zijn 19 hectare appelen en 10 hectare uien in 2021 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 64% 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 2021 een brede weersweersverzekering hebben afgesloten voor 
minstens 25% van het teeltareaal, hoofdteelt in de verzamelaanvraag 2021,  hebben recht op een 
tegemoetkoming. 
 
1. Het dossier wordt ingediend voor 31 maart 2022 
 
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. Deze 

informatie moet vermeld zijn op het verzekeringsattest: 
o de gegevens van de landbouwer 
o de geldigheidsperiode van de verzekeringspolis 
o 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. 
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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 hevige regenval 14-16 juli 
Aarschot, Arendonk, Asse, Beersel, Begijnendijk, Bekkevoort, Beringen, Bierbeek, Boutersem, Diest, 
Dilbeek, Geel, Gingelom, Glabbeek, Grimbergen, Halle, Hamont-Achel, Hasselt, Heist-op-den-Berg, 
Herent, Herentals, Herselt, Heusden-Zolder, Holsbeek, Hoogstraten, Houthalen-Helchteren, Huldenberg, 
Hulshout, Kasterlee, Kortenaken, Laakdal, Landen, Leopoldsburg, Leuven, Lille, Linter, Lubbeek, 
Mechelen, Meise, Mol, Nieuwerkerken, Olen, Oud-Heverlee, Oud-Turnhout, Peer, Pelt, Ravels, Retie, 
Riemst, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tielt-Winge, 
Tienen, Tongeren, Tremelo, Turnhout, Voeren, Westerlo, Zonhoven 
 
Lijst gemeenten overstroming 14-17 juli 
Dilsen-Stokkem, Geetbets, Genk, Halen, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Meerhout 


