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Rampen 2021 en 2022  -  Erkenning

Vorige zomer werd ons land getroffen door uitzonderlijk hevige regenval en lokale 
onweders tijdens de maanden juni, juli en augustus. Ook in het najaar zagen we periodes 
van hevige regenval. Als klap op de vuurpijl woedden er in februari 2022 hevige winden 
en was er storm. Zoals gebruikelijk hadden deze calamiteiten heel wat schade tot gevolg, 
zowel bij particulieren als bij bedrijven en zeker ook in het landbouwmilieu. Helaas 
wachten momenteel nog heel wat slachtoffers van die schade op duidelijkheid over de 
erkenning van de calamiteiten als ramp. Zolang daarover geen duidelijkheid is, kan ook 
geen werk worden gemaakt van schadevergoedingen.

1. Welke opdrachten werden aan het KMI gegeven, of heeft het KMI inmiddels al 
uitgevoerd, om na te gaan welke calamiteiten in de zomer en het najaar van 2021 en 
in februari 2022 aanleiding kunnen geven tot een erkenning als ramp?

2. Heeft het KMI al conclusies aangeleverd? 

a) Zo ja, over welke calamiteiten?

b) Op welke specifieke geografische gebieden hebben die precies betrekking? Graag 
een opsomming per gemeente.

c) Wat waren de conclusies?

3. a) Welke onderzoeken zijn nog lopende?

b) Tegen wanneer worden de conclusies aangeleverd?

4. a) Welke calamiteiten geven aanleiding tot erkenning als ramp?

b) Is de erkenningsprocedure al ingezet?

c) Tegen wanneer zal de erkenning worden gerealiseerd?

5. Op welk budget wordt voor elke erkende of te erkennen ramp van 2021 en februari 
2022 gerekend om de schadevergoedingen te kunnen dekken?
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ANTWOORD
op vraag nr. 327 van 10 mei 2022
van STEVEN COENEGRACHTS

1-2.Het Vlaams Rampenfonds ontving van het KMI de volgende informatie m.b.t. 
gemelde schadelijke weersfenomenen in de zomer en in het najaar van 2021 en in 
februari 2022:

 hagelbuien en stormwinden van 14 juli tot en met 16 juli 2021

Uit het advies van het KMI van 1 oktober 2021 is gebleken dat voor de ontvangen 
meldingen m.b.t. hagelbuien en stormwinden in vier gemeenten (Affligem, 
Denderleeuw, Haaltert en Ninove) niet voldaan is aan de wetenschappelijke 
erkenningscriteria.

 wateroverlast betreffende de natte zomer van 2021, met uitzondering van de 
reeds als ramp erkende regenval van 14 juli tot en met 16 juli en als ramp 
erkende overstromingen van 14 juli tot en met 17 juli 2021

Het KMI verleende op 14 oktober 2021 een preliminair advies over de hevige 
regenval, waaruit bleek dat buiten de erkende periode eventueel ook andere 
gemeenten in aanmerking zouden kunnen komen voor een erkenning op basis van 
de wetenschappelijke erkenningscriteria.
Het KMI wees er wel op dat het een voorlopige analyse betrof omdat er geen 
gebruik gemaakt werd van radarbeelden.

Om een correct inzicht te krijgen in de in aanmerking komende gemeenten en 
data van wateroverlast is een definitief advies vereist van de betrokken 
wetenschappelijke instanties: het KMI en de VMM wat de hevige regenval betreft, 
en het VMM en het Waterbouwkundig Laboratorium wat de overstromingen 
betreft. Ik kom hierop terug in het antwoord op de deelvragen 3 en 4.

 stormwinden van voorjaar 2022

Uit informatie, verkregen van het KMI op 31 maart 2022, is gebleken dat de 
maximale windsnelheden waarop stormwinden zich voordeden (in de periode van 
31 januari tot en met 21 februari 2022) in Vlaanderen niet voldoen aan het 
vereiste erkenningscriterium.

3-4.Ik wil in de nabije toekomst de onderzoeken van de meldingen met het oog op een 
eventuele erkenning van schadelijke weersverschijnselen sneller en transparanter 
laten verlopen. Daarom geven mijn kabinet en mijn diensten in samenwerking met 
de wetenschappelijke instanties momenteel prioriteit aan het uitwerken van de 
mogelijkheden tot optimalisatie van de adviesverlening. Het is de bedoeling om deze 
optimalisatie inhoudelijk af te ronden voor het zomerreces.

Zodra deze evaluatie gebeurd is, zal het Vlaams Rampenfonds bij de 
wetenschappelijke instanties een adviesaanvraag indienen voor de nog openstaande 
meldingen van 2021. Indien de adviezen dat toelaten zullen mijn diensten een 



dossier voorbereiden waarmee ik aan de Vlaamse Regering kan voorstellen te 
beslissen tot een erkenning als ramp.

5. Er wordt gebruik gemaakt van de budgetten die beschikbaar zijn bij het Vlaams 
Fonds voor de Lastendelging. Bij elke beslissing van de Vlaamse Regering tot 
erkenning als ramp wordt de budgettaire weerslag bepaald. Bij de zesde 
staatshervorming werden de Rampenfondsen geregionaliseerd en is er een 
bijhorende dotatie ter financiering. 


