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Stopzetting Landbouwrampenfonds  -  Invoering brede weersverzekering

Nu de Vlaamse Regering het voornemen heeft om het Landbouwrampenfonds tegen 1 
september 2019 op te heffen, wordt de invoering van de brede weersverzekering voor 1 
september 2019 noodzakelijk. De langdurige droogte tijdens de afgelopen zomer heeft 
andermaal aangegeven dat de landbouw nood heeft aan een vergoedingsmechanisme 
wanneer er zich calamiteiten voordoen.

De minister heeft alvast gezorgd voor een snelle erkenning van de langdurige droogte 
afgelopen zomer tot landbouwramp. Daarenboven heeft ze oog gehad voor omkaderende 
maatregelen, zoals hogere voorschotten van directe betalingen, die moesten verhelpen 
aan liquiditeitsproblemen en voor structurele maatregelen op het vlak van rationeel 
waterbeheer en -gebruik via het actieplan water.

1. Door de grote droogte was de opbrengst van de voeders voor runderen lager dan 
normaal. Gelukkig hebben we een zacht najaar, waardoor sommige boeren zelfs in 
oktober nog een extra keer hebben kunnen hooien. Daarnaast is er de versoepeling 
van de voorwaarden voor vanggewassen en groenbedekkers.

a) Is er al enig zicht in hoeverre dit alles heeft bijgedragen tot het ondervangen 
van het tekort aan veevoeders?

b) Hoe ontwikkelen zich de prijzen voor veevoeders onder impuls van de droogte 
van de afgelopen zomer?

c) Tot welke meerkosten kan dit leiden voor dierenhouders?

2. Wat het Landbouwrampenfonds betreft, is de stringente timing een bron van zorg 
omdat de fade out van het Landbouwrampenfonds en de fade in van de 
weersverzekering mogelijk niet ten volle simultaan zullen verlopen. Ik heb inmiddels 
van de minister begrepen dat de door de Vlaamse Regering bestelde marktstudie 
over de brede weersverzekering tegen eind november zal worden uitgevoerd door 
AON Risk Solutions. Ik hoop dan ook dat de minister zeer snel aan de slag kan voor 
het uitwerken van een globaal geïntegreerd regelgevend kader voor risicobeheer.

a) Beschikt de minister al over gedeeltelijke of voorlopige conclusies van de 
marktstudie?

Zo ja, wat wordt daarin bepaald?

b) Wat zal de minister doen om zeker klaar te zijn met de invoering van de 
weersverzekering tegen 1 september 2019?



3. Wordt een eventueel uitstel van de uitdoving van het Landbouwrampenfonds als plan 
B achter de hand gehouden?

Zo ja, aan welke termijn wordt gedacht?

Zo neen, op welke manier zal de minister verzekeren dat landbouwers te allen tijde 
worden verzekerd van schadevergoeding wanneer die zich zou voordoen tijdens een 
periode waarin het Landbouwrampenfonds formeel opgeheven is en de brede 
weersverzekering nog niet van kracht zou zijn?

4. In de veronderstelling dat er zich in het voorjaar van 2019 een calamiteit voordoet 
die erkend wordt als ramp, wordt dat dossier dan nog volledig door het 
Landbouwrampenfonds afgehandeld wanneer het officiële erkenningsdossier nog niet 
door de Vlaamse Regering zou goedgekeurd zijn?
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1. a) De versoepeling van de voorwaarden voor vanggewassen en groenbedekkers is 
door de landbouwers positief onthaald. Dat neemt niet weg dat het op sommige 
plaatsen ook dit najaar nog te droog bleef om gras te zaaien. 

Voor grasland wordt geschat dat de totale opbrengst voor 2018 de helft lager ligt 
dan in een normaal jaar. Voor kuilmaïs lag de opbrengst in 2018 eveneens laag. 
Er is heel wat maïs gehakseld met weinig tot geen kolfaandeel. Hierdoor zal naast 
de opbrengst ook de kwaliteit van heel wat kuilen matig tot slecht zijn.

b) De prijzen voor tarwe, gerst en maïs zijn tot 20% hoger dan in dezelfde periode 
vorig jaar. Het gaat hier om de zetmeelrijke producten die de landbouwers zullen 
moeten toevoegen om hun tegenvallende maïskuilen te corrigeren.
De prijs van de grondstoffen zoals sojaschroot en koolzaadschroot is met 
ongeveer 10% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Ook de prijzen voor de eiwitrijke mengvoeders zijn op een jaar tijd met ongeveer 
10% gestegen.
De prijzen voor stro zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 30% 
gestegen.

c) De precieze omvang van de meerkosten voor de dierenhouders is nog niet 
duidelijk, maar het staat vast dat er meerkosten zijn:
- indien er te veel builenbrand aanwezig is bij aangetaste maïs, kunnen er 

problemen opduiken in verband met diergezondheid, vruchtbaarheid, 
melkproductie en melksamenstelling. Builenbrand is een schimmelziekte die bij 
bepaalde maïsrassen zeer frequent voorkwam afgelopen zomer, waardoor er 
geen granen in de kolf zitten. De aangetaste kolf kan hierdoor geen zetmeel 
meer aanbrengen. Desondanks neemt het vee de aangetaste maïs vrij goed 
op;

- de ruwvoederontleding van maïskuilen uit 2018 toont een opvallend lager 
zetmeelgehalte. Door het lager aandeel zetmeel in de kuilmaïs, moeten 
veehouders gaan corrigeren naar producten met meer zetmeel, zoals CCM 
(vermaalde korrelmaïs), maïsglutenvoer of andere graansoorten (tarwe). 
Landbouwers die deze producten zelf niet konden telen of geteeld hebben, 
moeten dit aankopen, wat extra kosten met zich meebrengt. Bovendien zorgt 
bijvoorbeeld de teelt van CCM ervoor dat er minder eigen ruwvoeder gebruikt 
kan worden voor kuilmaïs;

- de voederanalyses van de graskuilen van dit jaar zijn vrij normaal in 
vergelijking met die van vorig jaar. Er zijn weinig grote afwijkingen 
gesignaleerd, maar de voederwaarden van graskuilen fluctueren doorgaans 
sterk, afhankelijk van bedrijf, weersomstandigheden bij maaien, inkuilen … 
Wel is het zo dat landbouwers zeker 1, soms 2 snedes gras gemist hebben 
tijdens de droge zomer van dit jaar.

Als we kijken naar de kosten die melkveebedrijven en vleesveebedrijven maken 
aan ruwvoeder, zien we dat deze een aanzienlijk deel uitmaken van de kosten. De 
ruwvoerderkosten nemen zowel bij vleesveebedrijven, als bij melkveebedrijven 
ongeveer een vierde in van de totale kosten (excl. eigen arbeid).



2. a) De studie waarnaar u verwijst, is besteld door het Departement Kanselarij en 
Bestuur. Het komt de opdrachtgever/eigenaar toe om hier over te communiceren.

b) De Vlaamse Regering heeft niet de intentie om een weersverzekering in te voeren, 
doch om landbouwers die zich verzekeren tegen klimatologische risico’s financieel 
te ondersteunen via een premiesubsidie.

3. Ik verwijs naar de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van Programmadecreet 
2019 dat aan het Vlaams Parlement ter stemming wordt voorgelegd.

4. Als er zich in het voorjaar van 2019 een algemene ramp of een landbouwramp zou 
voordoen, zal dit binnen het actuele regelgevende kader worden afgehandeld.


