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Landbouwrampenfonds  -  Uitbetaling schadedossiers

De droogte tijdens de zomer van 2018 werd erkend als landbouwramp en dus kunnen 
landbouwers en telers gebruikmaken van de procedure bij het Landbouwrampenfonds. 
Tegen eind februari 2019 moesten alle aanvragen binnen zijn. 

Tijdens de commissievergadering Landbouw van 3 april 2019 stelde de minister: “Alle 
aanvragen zijn eind februari ingediend, en is de dossierbehandeling inmiddels opgestart. 
De eerste dossiers zullen in de loop van juni betaald kunnen worden, wat dus in 
vergelijking met andere dossiers een relatief snelle doorlooptijd is. Nadien volgt er 
maandelijks een nieuwe serie betalingen, in functie van de afgewerkte dossiers. Daar 
dringen we dus ook aan om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden en die 
schadevergoedingen op een snelle manier uit te betalen.”

Hieruit blijkt dat in juni reeds de eerste schadedossiers uitbetaald kunnen worden. Deze 
kortere doorlooptijd is positief voor de landbouwers en telers.

1. Hoeveel schadedossiers werden ingediend voor de droogte tijdens de zomer van 
2018? Wat is de totale schade geleden aan de oogsten en teelten?

2. Wat zal de gemiddelde doorlooptijd per dossier zijn? Is juni haalbaar als moment 
waarop de eerste uitbetalingen plaats zullen vinden?

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitbetalingen van de nachtvorst in 
de tweede helft van april 2017? En de droogte van 2017? Werden alle dossiers 
ondertussen afgehandeld en uitbetaald?
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1. Er werden voor de droogte 2018 11.997 aanvragen tijdig ingediend. De registratie van 
de dossiers en de behandeling ervan is bezig. Een  overzicht geven van de totale schade 
is nog niet mogelijk.

2. De behandeling van de dossiers is momenteel gestart. Gelet op het grote aantal 
dossiers en rekening houdend met de andere reguliere prioritaire taken van het 
Departement Landbouw en Visserij, het inzetbaar personeel en de mate waarin de 
nodige budgetten beschikbaar worden gesteld, wordt de registratie, de behandeling en 
de uitbetaling van deze dossiers gespreid over 2019 en 2020. Het is de bedoeling dat 
de eerste beslissingen ter kennis worden verstuurd vanaf juni 2019. De eerste 
uitbetaling wordt gepland vanaf augustus 2019. Nadien gebeurt dat maandelijks voor 
de volgende reeksen afgewerkte dossiers.

3. Voor de vorst werden al 787 dossiers of 96,92% van de dossiers uitbetaald voor een 
totaal bedrag van 25.740.101 euro.
Voor de droogte werden al 3.018 dossiers of 93,93% van de dossiers uitbetaald voor 
een totaal bedrag van 26.448.421 euro. 

Daarnaast zijn er 14 dossiers voor de vorst en 162 dossiers voor de droogte die al 
behandeld zijn, al een eerste notificatie hebben ontvangen, maar nog niet uitbetaald 
zijn. Het betreft dossiers waarvoor een bezwaar werd ingediend.

De overige 11 en 33 dossiers voor respectievelijk de vorst en de droogte moeten nog 
behandeld worden. Het betreft voornamelijk sierteeltdossiers waarvoor bijkomende 
informatie nodig is om de dossiers te kunnen afwerken.


