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De droogte erkend als landbouwramp 

De minister van landbouw heeft de uitzonderlijke droogte erkend als landbouwramp, mede 
op aandringen van het ABS. 

Het ABS is dan ook verheugd dat er naar de noden van de land- en tuinbouw geluisterd is. 
Toen op 29 juni de erkenning afgewezen werd, hebben we direct gevraagd aan de minister 
om de procedure te herdoen. We hebben erop gewezen dat niet enkel het uitblijven van 
neerslag diende bekeken te worden maar ook de grote regionale verschillen, het 
cumulatieve neerslagtekort en later ook de captatieverboden.  

Vorige week nogmaals is er door het ABS in een brief aan de minister op aangedrongen om 
de redenen tot erkenning niet enkel te baseren op de gevallen neerslag de afgelopen 
maanden. 

De conclusie van het KMI, op basis van een terugkeerperiode van twintig jaar is de 
bevestiging van wat in de praktijk reeds geweten was. Onderstaande tabel bevat de 
provincies, het aantal gemeenten waar uitzonderlijk geringe neerslag is vastgesteld, en het 
percentage van gemeenten per provincie.   
 

Provincie Aantal gemeenten % gemeenten in provincie 

West-Vlaanderen 58 90 

Oost-Vlaanderen 44 68 

Vlaams-Brabant 26 40 

Limburg 13 19 

Antwerpen 9 12  

Nu komt het eropaan dat elke getroffen land- of tuinbouwer zijn geleden schade correct 
aangeeft. De erkenning van een landbouwramp is immers pas mogelijk wanneer de totale 
schade hoger ligt dan 1,24 miljoen euro en wanneer de gemiddelde schade per dossier 
meer dan 5.580 euro bedraagt. Landbouwers moeten de schade op hun percelen melden 
aan de gemeente waarin het perceel ligt en de voorlopige schade en de oorzaak ervan laten 
vaststellen door de gemeentelijke commissies tot vaststelling van schade aan teelten. Dat 
kan gebeuren in alle gemeenten, de Vlaamse regering zal nadien vaststellen voor welke 
gemeenten de schade wordt erkend 

Wat te doen: 

De getroffen landbouwer moet zelf het initiatief nemen en de gemeente(n contacteren 
waarin de getroffen teelten/percelen zich bevinden. De gemeente dient op haar beurt een 
schattingscommissie op pad sturen voor een voorlopige schadevaststelling. 

Een eerste schadevaststelling is nodig om het oorzakelijk verband vast te stellen tussen het 
weersverschijnsel en de schade. Op een moment waarop een definitieve oogstraming kan 
gebeuren, bij voorkeur net vóór de oogst, moet de definitieve schade worden vastgesteld 
door de gemeentelijke schattingscommissie. 
Op het einde van het eerste bezoek van de commissie voor de vaststelling van schade aan 
teelten, maakt u best reeds afspraken om het tweede bezoek (schatting van de schade bij de 
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oogst) in te plannen. Het tweede bezoek vindt plaats zo kort mogelijk vóór de oogst van het 
resterende gewas. 

Enkel in het geval er geen twijfel is over het percentage van de beschadigde teelt bij de 
eerste schadevaststelling (bv. als de vaststelling net voor de oogst gebeurt), mag die eerste 
schadevaststelling ook onmiddellijk de definitieve schadevaststelling zijn. 
Doe dit zo snel mogelijk. De gemeentes hebben immers maar tijd tot vrijdag 8 september 
2017 om op basis van voorlopige vaststellingen een raming van de totale schade en het 
aantal schadegevallen van de gemeente door te geven aan het Departement Landbouw en 
Visserij. 

Op basis van alle schattingsverslagen van de eerste schadevaststellingen zal een raming 
gemaakt worden van het totaal bedrag van de schade. De erkenning van een landbouwramp 
is pas mogelijk wanneer de totale schade hoger ligt dan 1,24 miljoen euro en wanneer de 
gemiddelde schade per dossier meer dan 5.580 euro bedraagt. 

Raadpleeg de lijst met 150 gemeentes waar de terugkeerperiode gelijk aan of groter dan 20 
jaar werd vastgesteld door het KMI. Om een volledig overzicht te bekomen van de totale 
schade in Vlaanderen, wordt een oproep gedaan aan alle gemeentes om hun 
schaderamingen tijdig in te sturen. 

Mijn gemeente komt niet voor op de lijst met erkende gemeentes. 

Indien uw gemeente niet voorkomt op deze lijst en uw collega’s hebben toch aanzienlijke 
droogteschade, dring dan toch aan op het aanstellen van een schadecommissie. Mocht 
blijken uit die schattingsverslagen dat er werkelijk veel schade is, dan is dat het belangrijkste 
argument om de Vlaamse Regering te overtuigen uw gemeente alsnog mee op te nemen. 
Indien u nog vragen hebt of voor hulp, contacteert u best uw ABS-adviseur. 
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Aalst Geraardsbergen Liedekerke Sint-Amands

Aalter Gingelom Lier Sint-Genesius-Rode

Affligem Gistel Lierde Sint-Katelijne-Waver

Alken Glabbeek Linkebeek Sint-Laureins

Alveringem Gooik Linter Sint-Lievens-Houtem

Anzegem Haaltert Londerzeel Sint-Martens-Latem

Ardooie Halle Lo-Reninge Sint-Pieters-Leeuw

Asse Hamme Lovendegem Sint-Truiden

Avelgem Harelbeke Maarkedal Spiere-Helkijn

Beernem Hasselt Maldegem Staden

Beersel Heers Mechelen Ternat

Bever Herne Meise Tielt

Bilzen Herzele Menen Tienen

Blankenberge Heuvelland Merchtem Veurne

Bocholt Hoegaarden Merelbeke Vleteren

Borgloon Hoeselt Mesen Waarschoot

Brakel Hooglede Meulebeke Waregem

Bredene Horebeke Middelkerke Wellen

Brugge Houthulst Moorslede Wervik

Buggenhout Ieper Nazareth Wevelgem

Damme Ingelmunster Nevele Wielsbeke

De Izegem Nieuwpoort Willebroek

De Kapelle-op-den-Bos Ninove Wingene

De Pinte Kaprijke Oostende Wortegem-Petegem

Deerlijk Kluisbergen Oosterzele Zele

Deinze Knesselare Oostkamp Zingem

Denderleeuw Knokke-Heist Oostrozebeke Zomergem

Dendermonde Koksijde Opwijk Zonnebeke

Dentergem Kontich Oudenaarde Zottegem

Diepenbeek Kortemark Pepingen Zuienkerke

Diksmuide Kortessem Pittem Zulte

Dilbeek Kortrijk Poperinge Zwalm

Drogenbos Kruishoutem Puurs Zwevegem

Duffel Kuurne Riemst

Eeklo Langemark-Poelkapelle Roeselare

Erpe-Mere Ledegem Ronse

Galmaarden Lendelede Roosdaal

Gavere Lennik Ruiselede

Gent Lichtervelde Rumst

erkende gemeenten
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