
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 140
van KAROLIEN GROSEMANS
datum: 18 november 2020

aan HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Brede weersverzekering  -  Subsidieaanvragen

De Vlaamse overheid voorziet in een premiesubsidie bij het sluiten van een erkende 
brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector. De minister stelde recent in de 
commissie Landbouw dat ongeveer 3000 landbouwers het afgelopen jaar ingetekend 
hebben op een brede weersverzekering. Het totale bedrag aan verzekeringspremies 
wordt geraamd op 14,5 miljoen euro.

1. Kan de minister een overzicht geven van het totale aantal landbouwers dat intekende 
op een brede weersverzekering? Graag een overzicht per verzekeraar en per 
provincie. Indien mogelijk ook een opdeling per landbouwsector.

2. Kan de minister een percentage geven van het aantal landbouwers dat intekende op 
een brede weersverzekering ten opzichte van het totale aantal actieve landbouwers 
in Vlaanderen? Indien mogelijk ook een overzicht per sector en per provincie.

3. De Vlaamse Regering zal tot en met 2022 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie 
via een subsidie terugbetalen. 

Kan de minister het bedrag meedelen dat de Vlaamse Regering via deze subsidie zal 
terugbetalen? Wat was het initiële budget dat hiervoor uitgerekend was?

4. Hoeveel subsidieaanvragen werden uiteindelijk goedgekeurd en hoeveel werden 
afgekeurd?

5. De minister kondigde al aan dat ze op basis van deze gegevens een evaluatie zou 
doorvoeren. 

Wanneer staat die gepland en wie zal de minister bij die evaluatie betrekken?

6. Plant de minister bijkomende informatiecampagnes voor landbouwers inzake de 
brede weersverzekering? Zo ja, op welke doelgroepen zullen de 
informatiecampagnes gericht zijn?



 HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
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ANTWOORD
op vraag nr. 140 van 18 november 2020
van KAROLIEN GROSEMANS

De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op voorlopige gegevens van premiebetalingen die 
de landbouwers aan verzekeraars hebben verricht tot 30 september 2020. 
Exacte cijfers zijn op dit ogenblik nog niet beschikbaar, en zullen pas beschikbaar zijn 
nadat we ook de betalingsgegevens van de verzekeraars op 31 december 2020 ontvangen 
en gecontroleerd hebben.

1-2.Tabel 1. Aantal landbouwers met een brede weersverzekering op basis van de 
voorlopige gegevens van premiebetalingen tot 30 september 2020 en het procentueel 
aandeel t.o.v. het aantal landbouwers met een ingediende verzamelaanvraag in elke 
provincie

Aantal landbouwers met een 
brede weersverzekering

% t.o.v. landbouwers met een 
ingediende verzamelaanvraag 
in elke provincie

Antwerpen 524 10,1 %
Vlaams-Brabant 252 6,8 %
West-Vlaanderen 1.032 10,6%
Oost-Vlaanderen 622 7,8 %
Limburg 531 12,6 %
TOTAAL 2.961 9,6 %

Voor de indeling per bedrijfstype verwijs ik naar het antwoord op deelvraag 3 van de 
schriftelijke vraag nr. 52 van 28 oktober 2020 gesteld door Chris Steenwegen. Voor de 
indeling per verzekeraar naar het antwoord op deelvraag 1 van de schriftelijke vraag 
nr. 108 van 13 november 2020 gesteld door Stijn De Roo.

3. Voor de financiering van het nieuwe systeem (premiesubsidie en schadevergoeding 
door rampenfonds voor rampen erkend vanaf 1/1/2020) wordt vanaf de 
begrotingsopmaak 2020 voor maximaal 13 miljoen euro jaarlijks beroep gedaan op het 
Vlaams Fonds voor Lastendelging. Indien een tekort wordt vastgesteld in een bepaald 
jaar wordt dit bedrag met maximaal 7 miljoen euro verhoogd afkomstig van de 
landbouwbegroting. Indien deze middelen niet zouden volstaan in een welbepaald jaar 
wordt de financiering van het ontbrekende saldo in de Vlaamse Regering besproken.

4. De exacte gegevens zijn nog niet beschikbaar.

5. Ik verwijs hiervoor naar het antwoord op deelvraag 5 van de schriftelijke vraag nr. 52 
van 28 oktober 2020 gesteld door Chris Steenwegen. Bij de technisch operationele 
evaluatie worden landbouworganisaties en verzekeraars betrokken.

6. Het Departement Landbouw en Visserij plant inderdaad tussen december 2020 en april 
2021 een informatiecampagne over de brede weersverzekering. Met deze campagne 
wil het departement actieve landbouwers aanzetten om al bij de opmaak van hun 
teeltplan na te denken over een brede weersverzekering en daarbij meerdere polissen 



te vergelijken. Deze informatiecampagne loopt via verschillende kanalen (updaten van 
de informatie op de website, persbericht naar de vakbladen, infoflash op PlattelandsTV 
en een artikel in de nieuwsbrief die via e-mail naar alle landbouwers wordt verstuurd).


