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Programma



Gezocht: deelnemers aan het 

Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN)

Gratis kwaliteitsvolle bedrijfseconomische boekhouding door het 
Departement Landbouw en Visserij 

Waarom deelnemen?
Inzicht in bedrijfsresultaat, aangevuld met kengetallen
De boekhouding van je bedrijf voldoet voor VLIF-steun
Anonieme vergelijking van je resultaten met die van andere bedrijven
Persoonlijke toelichting en bespreking van de resultaten 
Gegevens gebruikt voor opmaak rapporten, rendabiliteitsanalyses 
sectoren, voorbereiding Vlaamse landbouwbeleid (steeds anoniem!)

Interesse/bijkomende uitleg?
www.vlaanderen.be/landbouw/boekhouding
kennis@lv.vlaanderen.be

http://www.vlaanderen.be/landbouw/boekhouding
mailto:kennis@lv.vlaanderen.be


Wat is een brede weersverzekering?
Private verzekering tussen landbouwer en verzekeraar
‘Brede weer’ = dekt schade door meerdere weerfenomenen

Niet enkelgericht op één weersfenomeen zoals bvb hagelverzekering
6 weersfenomenen indekken 

Storm

Vorst

IJs

Hagel

Droogte

Regenval 

Schade door weersfenomeen aan verzekerde teelt => verzekeraar betaalt 
conform de polisvoorwaarden aan de landbouwer 

Hoeft niet erkend te zijn als ramp

Indien schade: afhandeling verloopt volledig tussen landbouwer en 
verzekeraar

Overheid komt niet tussen bij afhandeling schadegevallen



Subsidie vanaf 2020 (1)

Nieuw vanaf 2020

Tussenkomst in de jaarlijkse premie die de landbouwer betaalt

65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks)

Enkel voor ‘GLB-actieve landbouwers’

Enkel voor percelen in het Vlaams Gewest

Aangeven in Verzamelaanvraag

Enkel voor erkende brede weersverzekeringen



Welke brede weersverzekeringen (2)

Erkende aangeboden verzekeringen 2020

Erkend product Verzekeraar (onder meer) aangeboden 
door

Brede Weersverzekering MS AMLIN Insurance SE Nuytten Verzekeringen N.V.

Brede weersverzekering 
België

N.V. Hagelunie AG Insurance

Brede Weersverzekering / 
Brede weersverzekering 
Vlaams Gewest

Onderlinge hagelverzekering 
Maatschappij AgriVer B.A. 
(alles behalve fruitteelt) / 
BFAO U.A. (enkel fruitteelt)

KBC Verzekeringen

SECUFARM® 6 Vereinigte Hagel Crelan



Rampenfonds & brede weersverzekering

Rampenfonds: 
Geen vergoeding voor in principe verzekerbare schade aan teelten of oogsten

Landbouwrampenfonds eindigde 31/12/2019

Rampenfonds dooft geleidelijk aan uit vanaf 2020 (t.e.m. 2024)
Vanaf 2025 géén vergoedingen meer uit het rampenfonds

Overgangsregeling
Periode 2020-2024
Degressieve tussenkomst rampenfonds in schade voor niet-verzekerde teelten 
(met uitzondering van hagelschade):

< 25% teeltareaal verzekerd: geen tussenkomst
min. 25% teeltareaal verzekerd: max. 40% schadevergoeding voor 
niet-verzekerde teelten, degressief
min. 50% teeltareaal verzekerd: max. 80% schadevergoeding, 
degressief



Rampenfonds & brede weersverzekering

Indien erkende ramp (in 2020 - 2024):
Schade aan verzekerde percelen wordt via de verzekering vergoed

Schade aan niet-verzekerde teelten kan onder voorwaarden nog vergoed worden 
door het Rampenfonds (Departement Kanselarij en Bestuur)

* erkenning van de ramp en berekening van de schade conform 
de wettelijke bepalingen.  Vanaf 2020 is het Departement 
Kanselarij en Bestuur verantwoordelijk voor de erkenningen.



Dank voor uw 
aandacht
Bart.debussche@lv.vlaanderen.be


