
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 95
van STEVE VANDENBERGHE
datum: 10 januari 2018

aan GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN 
ONROEREND ERFGOED

Extreme droogte regio Diksmuide zomer 2017  -  Vergoeding schade aan woningen

In september 2017 verklaarde de minister, naar aanleiding van de extreme droge 
periode tijdens deze zomer, dat deze droogte erkend zou worden als natuurramp voor de 
landbouw en recht geven op een schadevergoeding.

In de streek van Diksmuide blijkt dat, door deze extreme droogte, de ondergrond in deze 
streek ( klei en leem) ingekrompen is waardoor de huizen mee naar beneden getrokken 
worden. De gevolgen zijn ernstig: heel grote herstellingen, hoge kosten en huizen die 
onbewoonbaar zijn.

Los van de droogte deze zomer is natuurlijk het voortdurende artificieel gehouden lage 
waterpeil een grote oorzaak. Maar als er dan een extra droogteperiode bovenop komt, 
dan krijgt men de gevolgen die nu een aantal mensen ervaren. Door de 
klimaatveranderingen gaan we in de toekomst nog meer met dergelijke droogteperiodes 
geconfronteerd worden.

1. Is de minister op de hoogte van deze problematiek? 

2. Welke mogelijkheden hebben deze gedupeerden om de geleden schade te 
recupereren?

3. Kan deze problematiek voor de gedupeerden erkend worden als een natuurramp 
met, net zoals voor de boeren, een vergoeding als gevolg? 



GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN 
ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD
op vraag nr. 95 van 10 januari 2018
van STEVE VANDENBERGHE

1. De Vlaamse Regering heeft op 22 september 2017, op voorstel van Vlaams minister 
Joke Schauvliege, bevoegd voor landbouw, de droogte van 1 april tot en met 30 juni 
2017 erkend als landbouwramp en de teeltsoorten vastgesteld waarvoor de Vlaamse 
overheid een tegemoetkoming kan verlenen voor schade als gevolg van 
productieverlies. De geografische uitgestrektheid van de landbouwramp omvat het 
geheel van het Vlaamse grondgebied.

De problematiek waar u naar verwijst is bekend bij mijn diensten. Zij ontvingen op 28 
september 2017 van de stad Diksmuide een informele vraag (zonder nadere 
specificaties) naar de mogelijkheid tot erkenning als algemene ramp.

2-3.Een individueel uitzonderlijk natuurverschijnsel kan aanleiding geven tot een 
erkenning als algemene ramp onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 3 
juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene 
rampen in het Vlaamse Gewest. Deze voorwaarden zijn van financiële aard (artikel 3 
van het besluit) of van wetenschappelijke aard (artikel 4 t.e.m. 11 van het besluit).

Artikel 12 van het besluit bepaalt bovendien dat de gemeenten hun aanvraag moeten 
indienen binnen zestig dagen nadat het uitzonderlijk natuurverschijnsel zich heeft 
voorgedaan.

In het onderhavige geval is niet voldaan aan de voorwaarden van het besluit, waardoor 
een erkenning als algemene ramp niet mogelijk is. 
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