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Groente- en fruitsector  -  Hagelverzekering

In de groente- en fruitsector wordt al verschillende jaren een hagelverzekering 
aangeboden aan telers die aangesloten zijn bij een producentenorganisatie. Ongeveer 
90% procent van de producentenorganisaties (PO’s) in deze sectoren hadden de 
verzekering in 2016 opgenomen in hun operationeel programma. 

De leden die intekenen op de verzekering kunnen tot 50% van hun premiebedrag 
gesubsidieerd krijgen door de Vlaamse overheid. 

1. Hoeveel landbouwers tekenden de afgelopen drie jaar in op een hagelverzekering via 
een PO en kregen dus een subsidie op de premie? Hoeveel procent is dat van alle 
aangesloten landbouwers binnen de betrokken PO’s?

2. Hoeveel landbouwers, niet aangesloten bij een PO, ontvingen een subsidie van de 
overheid voor de premie voor een hagelverzekering?

3. Hoeveel subsidiëringskosten vanuit de overheid bracht dit met zich mee? 

a) Graag een uitsplitsing voor de landbouwers die de premie aanvroegen, hetzij 
individueel, hetzij als lid van een PO. 

b) Graag een overzicht vanaf 2010 tot 2018.

4. Wat is het gemiddelde subsidiebedrag per verzekerde hectare dat aan een 
landbouwer wordt uitgekeerd?

5. a) Welke producentenorganisaties bieden een hagelverzekering aan hun leden aan? 
Welke niet?

b) Welke inspanningen doet de minister om die PO’s die geen hagelverzekering 
aanbieden, dat toch te laten doen?

6. Een verzekeringsproduct wordt goedkoper naarmate meer mensen zich verzekeren. 

Welke initiatieven neemt de minister om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk 
groente- en fruittelers zich verzekeren en zo de prijs betaalbaar wordt gemaakt? 
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1. In 2015 tekenden 484 producenten in op een hagelverzekering via een 
producentenorganisatie (PO), in 2016 586 en in 2017 570. Dit is 8,1% (2015), 9,9% 
(2016) en 10,5% (2017) van de bij een PO aangesloten producenten. Over de PO’s 
heen varieert dit van 0,1% tot 57,4%.

2. Geen

3. a) Niet van toepassing (zie antwoord deelvraag 2)

b) Volgende steun werd uitbetaald aan de PO’s in het kader van de 
hagelverzekering:

Jaar Steun in euro
2010 1.415.568 

2011 1.432.748 
2012 1.437.700 
2013 1.809.790 
2014 1.997.851 
2015 1.776.926 
2016 2.404.382 
2017 2.145.246 

4. Het Departement Landbouw en Visserij beschikt niet over deze gegevens.

5. a) Alle PO’s hebben in 2017 een hagelverzekering opgenomen in hun Operationeel 
Programma (OP) en uitgaven hiervoor ingediend, behalve de Vereniging voor 
Onafhankelijke Champignonkwekers. De hagelverzekering heeft immers geen 
meerwaarde voor overdekte teelten zoals champignonteelt.

b) Niet van toepassing (zie vraag 5a)

6. Aangezien alle PO’s voor openluchtteelten de hagelverzekering in hun OP opnemen, 
blijft dit ook in de komende jaren zeker een subsidiabele actie in het kader van de 
GMO groenten en fruit. Meer dan 85% van de groente- en fruittelers is aangesloten 
bij een PO.


