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Brede weersverzekering & rampenfonds

Overzicht

Wat is brede weersverzekering?

Financiële ondersteuning: subsidie 

Welke verzekeraars? 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Rampenfonds <-> brede weersverzekering

Aandachtspunten polissen 



Brede weersverzekering: oorsprong

Extreme weersomstandigheden nemen toe

Indekken tegen grote teeltschade 

Vlaamse overheid initiatief genomen

Subsidieregeling uitgewerkt voor brede weersverzekeringen



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

Enkel voor erkende brede weersverzekeringen



Subsidie vanaf 2020 (2)

Subsidie in de toekomst: 

In 2020 – 2021 – 2022
65% subsidie voor de jaarlijkse verzekeringspremie

In 2023 – 2024 – 2025 – 2026
→ Afhankelijk van oppervlakte verzekerd in 2020 of 2021 of 2022

→ De grootst verzekerde oppervlakte in 2020-2022 
= 65% subsidie voor de jaarlijkse verzekeringspremie 

overeenkomstig de grootste oppervlakte
→ Bijkomende oppervlakte aan maximum 65% (afhankelijk van budget)

→ Nieuwe landbouwers: gelijkaardig systeem vanaf startjaar



Welke brede weersverzekeringen? (1)

Verzekeraars erkenning hebben
Moeten voldoen aan voorwaarden

Minstens deze zes weersfenomenen dekken
Storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte

Alle openluchtteelten moeten kunnen verzekerd worden

Duur polis 12 maanden

Tussenkomst bij schade van meer dan 20%
Mogelijk kan er geopteerd worden voor uitbetaling vanaf een lagere 
schadedrempel (bvb 15%), maar premie voor deel onder 20% komt niet in 
aanmerking voor subsidie

Erkenningen verzekeraars zijn geldig voor één jaar



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



Hoe gaat het in zijn werk?

Landbouwer sluit erkende verzekering af

Landbouwer betaalt volledige verzekeringspremie
Betalingen tot 30/9 komen in aanmerking voor subsidie

Landbouwer vraagt subsidie voor brede weersverzekering aan in zijn 
verzamelaanvraag

Jaarlijks aan te vragen

Uiterlijk op 30/4

Opgeven verzekerde teelten/percelen en verzekeraar

Gegevensuitwisselingen gebeuren tussen Departement Landbouw en 
Visserij en verzekeraars en omgekeerd

Departement Landbouw en Visserij betaalt subsidie aan landbouwer
Op einde van het jaar



Verzamelaanvraag 2020 : aangifte door 
landbouwer

Openzetten verzamelaanvraag (VA) 2020 : 21 februari 2020
Uiterste indieningsdatum VA : 30 april 2020

T.e.m. 30 april 2020 : - aanduiden deelname aan subsidieregeling in VA
- aanduiden op welke percelen/teelten

Na 30 april 2020 : - géén deelname meer mogelijk
- géén extra percelen meer opgeven om te verzekeren

Tot en met 31 augustus 2020 :  - wijzigingen teelt wel mogelijk 



Voorbeeldscherm subsidieaanvraag brede weersverzekering (apart tabblad in VA)



Voorbeeld scherm subsidieaanvraag brede weersverzekering: aangevinkt



Voorbeeld scherm subsidieaanvraag brede weersverzekering: ingevuld



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.



Aandachtspunten bij afsluiten verzekering (1)

Verzekeringen zijn erkend 
Ze voldoen aan bepaalde vereiste voorwaarden

Maar zijn niet allemaal gelijk!!
De polisvoorwaarden kunnen verschillen tussen de verzekeringen

BELANGRIJK!
- Offertes opvragen bij verschillende aanbieders

- Goed de voorwaarden en details van de verschillende 
verzekeringspolissen lezen 

- Nagaan welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van 
uw bedrijf



Aandachtspunten bij afsluiten verzekering (2)

Enkele voorbeelden van mogelijke verschillen tussen de verzekeringen:

Normen voor weerfenomenen
Moeten er bepaalde normen overschreden worden (bvb zoveel mm neerslag, zoveel 
graden vorst,…) vooraleer de verzekering tussenkomt?

Eigen risico
Betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde volledig terug, of is er een eigen 
risico? Zo ja, hoeveel bedraagt het eigen risico?

Maximale uitbetaling
Er kan een beperking zijn op het maximale bedrag dat uitbetaald wordt.

Uitsluitingen
Onder bepaalde voorwaarden betaalt de verzekering niet uit, bijvoorbeeld bij een 
van overheidswege ingesteld captatie- of beregeningsverbod.



Aandachtspunten bij afsluiten verzekering (3)

Enkele voorbeelden van mogelijke verschillen tussen de verzekeringen:

Kwaliteitsschade
Is kwaliteitsschade mee verzekerd of telt enkel de kwantiteit?

Dekkingsperiode
Vanaf en tot wanneer ben je verzekerd?

Moeten alle teelten of alle percelen van een teelt verzekerd worden?

Hoe wordt het schadepercentage aan het beschadigde gewas of 
teelt bepaald?

Voor fruittelers: Is alleen de oogst verzekerd of ook de 
bomen/plantopstand?

…



Verzekeraars 



Dank voor uw 
aandacht! 


