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Eindelijk. De bevestiging van het KMI over het uitzonderlijk karakter van de droogte voor de periode van 
2 juni tot 6 augustus is er dan toch gekomen. Nu is het aan de lokale besturen om zo snel als mogelijk de 
schadedossiers op het grondgebied van de gemeente te bundelen en die te bezorgen aan de Vlaamse 
Overheid. Wat er ook gebeurt in de toekomst op het vlak van schadevaststelling, anno 2018 gebeurt dat 
nog via schattingsverslagen van de gemeentelijke commissie voor de vaststelling van schade aan teelten. 
Pas na het indienen van alle dossiers kan de Vlaamse regering beslissen om over te gaan tot erkenning van 
de droogtetoestand als landbouwramp én hoeveel middelen ze ter beschikking kan stellen. Wij rekenen er 
alvast op dat men in Brussel beseft hoe ernstig de toestand op het terrein is en dat het zich inleven in de 
sector niet blijft bij een dagje meedraaien op boerderijen, voor de camera’s. 

Wat de toekomst betreft blijven wij met het ABS vragende partij voor een betaalbare weersverzekering, met maximale co-finan-
ciering van de verzekeringspremies. Wie in de groenten- en fruitsector actief is kan via de telersvereniging beschikken over ha-
gelverzekeringspolissen met 50% co-financiering. Wie niet in die sectoren actief is of geen lid is, niet. Een situatie die steeds meer 
onhoudbaar wordt, gezien de groter wordende uitdagingen en bedreigingen door het wijzigende weer. Europa laat sinds 1 januari 
2018 toe dat verzekeringen voor 70% co-gefinancierd worden. De ervaring in andere lidstaten leerde immers dat een te dure 
verzekeringspolis voor de boer of tuinder simpelweg niet afgesloten wordt en het was de Commissie duidelijk geworden dat de 
tussenkomsten omhoog moesten. De discussie over het invoeren van verzekeringen, of beter het aanbieden van betaalbare ver-
zekeringen, in Vlaanderen loopt intussen ruim 10 (!) jaar en moet eindelijk eens afgerond worden. Het blijft onduidelijk waarom de 
grote verzekeringsmaatschappijen die in Vlaanderen in de sector actief zijn er niet mee naar buiten komen. Onze oproep is klaar 
en duidelijk: pleit mee voor een maximale co-financiering van de weersverzekering, zet een product in de markt en overtuig andere 
belanghebbenden om zich eindelijk eens buiten de comfortzone van de GMO groenten en fruit te begeven waar maar 50% mee-be-
taald wordt aan de polissen. Het wijzigende weerspatroon zal in de toekomst niet blijvend volledig ten laste genomen worden door 
de Vlaamse Overheid, zo veel is duidelijk. Vandaar dat we onze vraag herhalen om vol te gaan voor de maximale ondersteuning 
van de te betalen weersverzekering tot de Europees toegestane 70%, met behoud van een (landbouw)rampenfonds als ultieme 
mogelijkheid tot overheidstussenkomst bij heel extreme omstandigheden. Dit gebeurt vandaag ook in andere Europese landen en 
zo komt Duitsland uitzonderlijk, naast de verzekeringstussenkomsten, met overheidsgeld over de brug voor de sector.

Er is duidelijk ook nood aan structurele maatregelen om het hoofd te bieden aan de extremer wordende weersomstandigheden. We 
hebben in het waterbeheer nood aan maatregelen die snel en efficiënt ingrijpen mogelijk maken in moeilijke perioden. We zien dat 
we naar een uitgesproken gewijzigd neerslagpatroon gaan en daar moet op ingespeeld worden. Er is nood aan creatieve oplossin-
gen om lokaal water vast te houden in periodes van “overaanbod” om het dan later te kunnen gebruiken wanneer het opnieuw te 
droog wordt. De Vlaamse Overheid, de provincies, de gemeenten en andere lokale waterbeheerders zoals de polderbesturen moe-
ten duidelijke visies op papier zetten en acties uitrollen om actief te kunnen inspelen op waterschaarste en -overschot. Op het terrein 
hebben land- en tuinbouwers één zorg: voldoende kwalitatief water voorhanden hebben voor dier en plant. Zelf doen we reeds veel 
door het aanleggen van waterbekkens, opvang en hergebruik van regenwater, investeringen in diep-drainagewater enzovoort. Maar 
er blijft een duidelijke vraag naar publieke investeringen in infrastructuur die kan inspelen op overaanbod én schaarste van water. 
De provincies hebben daarin een duidelijke plaats en dit kan ook behouden blijven, zo blijft de lijn naar het terrein kort en verzekerd. 
Zorg er ook voor dat die noodzakelijke infrastructuurwerken op korte termijn kunnen gebeuren, voorzie daarvoor voldoende budget 
en ga in overleg met de sector zelf om de best passende locaties vast te leggen.
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