
Droogte 2018, u hebt schade: wat nu 

Voor elke instantie is het van belang dat u uw schade kunt aantonen en bewijzen. 

 Verwittig uw gemeente en vraag een bezoek van de schadecommissie. Zijn uw percelen in 

een andere gemeente gelegen, dan dient u ook daar de gemeente te verwittigen. De 

schadecommissie wordt per gemeente samengesteld en gaat niet buiten de 

gemeentegrenzen. 

o Vraag het bezoek van de schadecommissie schriftelijk aan. 

o Geef bij de aanvraag reeds de volgende gegevens door: 

 Oorzaak van de schade (droogte). 

 Geef naast uw naam en adres ook uw landbouwnummer door. 

 Maak een lijst van de getroffen percelen met daarbij de ligging, het nummer 

van het perceel op de verzamelaanvraag en eventueel uw eigen inschatting 

van de schade 

 Veelal kunt u zelf al een inschatting van de schade maken. Geef die ook door 

bij uw aanvraag. 

 Vraag dat ze u op voorhand verwittigen van hun bezoek. 

 Om het werk van de schadecommissie te vereenvoudigen is het handig om 

copies van de fotoplannen van de getroffen percelen te kunnen 

overhandigen. 

o De definitieve schade kan pas bij de oogst vastgesteld worden. Spreek bij het eerste 

bezoek reeds af voor het tweede bezoek kort voor de oogst. 

o Bij 100% schade spreekt het voor zich dat 1 vaststelling volstaat. 

o Belangrijk: een proces-verbaal van vaststelling dient steeds ondertekent te worden 

door u (voor akkoord) en de commissieleden. 

 U kunt ook altijd een onafhankelijk, erkend expert inschakelen. Houd wel rekening dat voor 

de erkenningsprocedure voor een landbouwramp de schadevaststellingen door experts niet 

meegenomen worden voor de berekening van de totale schade.  

 Verslagen door de gemeentelijke schattingscommissies zijn van belang om in aanmerking te 

komen voor het inbrengen van fiscale verliezen. Vaststellingen door experts worden door de 

belastingdiensten niet aanvaard. 

 Als u verzekerd bent spreekt het voor zich dat u uw verzekeringsmaatschappij ook verwittigd. 

 Het is altijd handig om zelf ook bewijsmateriaal (onder andere foto’s) te verzamelen. Dit kan 

altijd van pas komen. Denk daarbij aan beheersovereenkomsten, nitraatresideanalyses bij 

een mislukte teelt en dergelijke. 

 Gaat het om contractteelten is het van belang de contractant te verwittigen van 

teeltmislukking door de uitzonderlijke droogte. Bij industriegroenten is droogte voorzien als 

overmacht in het contract. Bij aardappelen is dit niet voorzien. Toch is het ook hier 

aangeraden om de afnemer te verwittigen. 

 Gevolgen voor beheersovereenkomsten: 

o Indien u meent dat u niet langer voldoet aan de voorwaarden van afgesloten 

beheersovereenkomst of u kunt bepaalde beheervoorwaarden niet langer naleven 



door de gevolgen van de droogte, dan is het aangeraden contact op te nemen met 

de VLM of uw bedrijfsplanner. De VLM kan afhankelijk van het geval uitzonderlijk een 

aantal afwijkingen op het voorgeschreven beheer toestaan”. 

o Voor de veehouders die tekort in veevoeder komen, is er voor een aantal een 

tegemoetkoming. Degene die percelen met vlinderbloemigen (grasklaver) ingezaaid 

hebben in het kader van de tweede pijler van het GLB, mogen deze percelen bij 

uitzondering, laten begrazen (of maaien) voorafgaand aan 15 augustus. Er zal wel 

geen premie uitbetaald worden voor dit jaar en de betrokken landbouwer moet het 

melden aan de provinciale buitendienst van het departement. De te volgen 

procedure is dezelfde zoals hier onder beschreven bij een complete mislukking Het is 

van belang deze procedure te volgen, anders kan je bij controles in problemen 

komen.  

o Van een aantal veehouders krijgen we te horen dat de ingezaaide percelen met 

vlinderbloemigen echter ook compleet verdroogd zijn.  

 Als door de droge weersomstandigheden de teelt van de vlinderbloemigen 

mislukt is, mag de teeltcode behouden blijven in de aangifte. De bijkomende 

bestemming ‘VLI’ moet echter wel in de verzamelaanvraag verwijderd 

worden van de betreffende percelen. Dit gebeurt zo snel mogelijk en zeker 

vóór een eventuele controle ter plaatse. Naast de administratieve 

aanpassing meldt de landbouwer aan zijn buitendienst dat hij zijn 

verbintenisvoorwaarden niet kon naleven door de droge 

weersomstandigheden. Om de administratieve overlast te beperken, moet 

de landbouwer deze melding niet staven met een bewijs.   

 Omdat de maatregel niet werd uitgevoerd, zal ook geen premie uitbetaald 

worden voor deze percelen. De agromilieuverbintenis wordt wel behouden 

en zal niet stopgezet worden als de landbouwer meldt dat hij zijn verbintenis 

niet kon nakomen wegens de weersomstandigheden. Er zal voor deze 

gevallen ook geen sanctie worden toegekend indien, door het verwijderen 

van de bijkomende bestemming, de aangegeven oppervlakte kleiner zou zijn 

dan de verbintenisoppervlakte.   

 Als de bijkomende bestemming niet werd verwijderd uit de 

verzamelaanvraag en inbreuken worden vastgesteld bij een eventuele 

controle ter plaatse, zal de sanctieregelgeving worden toegepast. 

 

Zodra er meer geweten is over eventuele gevolgen van de droogte, volgt er een update. 

Indien u vragen hebt, kunt u steeds uw ABS-adviseur raadplegen. 


