SCHRIFTELIJKE VRAAG
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aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Landbouwrampenfonds - Uitkeringen
Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is bij landbouwers. Hiervoor
bestaat een apart fonds naast het algemene rampenfonds. Een landbouwramp kan door
de Vlaamse Regering erkend worden als er door de schattingscommissie aanzienlijke
schade kan worden vastgesteld ten gevolge van natuurverschijnselen of een plaag van
schadelijke organismen. Hagelschade wordt niet vergoed door dit fonds, omdat dit
verzekerbaar is.
Omdat enkel landbouwers slachtoffer mogen zijn bij een landbouwramp, komt dit fonds
slechts zelden tussen. Volgens de cijfers die de minister me in 2016 verschafte in haar
antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 802, ingediend op 15 juli 2016, dateerde de
laatste landbouwramp van 2011. Hieronder een uittreksel uit dit antwoord.

In 2017 volgden dan plots twee landbouwrampen: de vorstschade in de tweede helft
van april en de voorjaarsdroogte.
1.

Bij de cijfers die de minister in juli 2016 bezorgde, werd voorbehoud gemaakt voor
die van 2006 en 2011.
Kunnen de actuele en dus definitieve cijfers worden bezorgd? Zijn deze dossiers
intussen eindelijk afgesloten?

2.

Hoever staat het met de terugbetaling van de twee landbouwrampen van 2017?

3.

Voor hoeveel schade werd voor beide rampen uit 2017 aangevraagd en wat wordt er
effectief voor beide uitgekeerd?

4.

De droge zomer van 2018 maakt ook veel kans om erkend te worden als
landbouwramp.
Hoever staat men in deze procedure?

5.

De laatste jaren lijken extreme weerfenomenen steeds vaker voor te komen.
Heeft dit zijn weerslag op de betaalbaarheid van het landbouwrampenfonds? Wat kan
de minister doen om eventuele budgettaire tekorten op te lossen?

JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 643 van 13 september 2018
van JELLE ENGELBOSCH

1. Schadedossiers in het kader van landbouwrampen die voorafgaand aan de
regionalisering werden erkend door de federale overheid, worden door de diensten
van de federale overheid behandeld. Mijn diensten beschikken zelf niet over actuele
cijfers voor de landbouwrampen uit 2006 en 2011.
2. Ik verwijs naar mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 613 van 6 augustus 2018.
3. Deze informatie zal beschikbaar zijn zodra alle ingediende dossiers zijn afgehandeld.
Dat zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 het geval zijn.
4. Het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering voor de erkenning van deze
landbouwramp is in voorbereiding.
5. Gezien België deel uitmaakt van de eengemaakte markt van de Europese Unie, met
vrij verkeer van goederen en dus ook voedingsmiddelen tussen de Lidstaten, moet dit
debat op het niveau van de Europese Unie gevoerd worden. Als lidstaten, of andere
Gewesten binnen België, elk afzonderlijke regels toepassen om getroffen
landbouwondernemers te ondersteunen in crisissituaties of uitzonderlijke
omstandigheden, dreigt de goede werking van de interne markt verstoord te worden.
Binnen de Wereldhandelsorganisatie werd overeengekomen dat staatssteun voor
voedselproducenten bij uitzonderlijke klimatologische omstandigheden niet als
handelsverstorend wordt beschouwd mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Voor
de landbouwrampen van 2017 en 2018 werd aan de internationale regels voldaan.

