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1. Tot standkoming Wet : Brede Weersverzekering 

• 1. Ministerraad via de elektronische procedure van 19/06/2019
• I) Steunmaatregel Brede Weersverzekering - Nota 
• II) Steunmaatregel Brede Weersverzekering - BVR

• 2. Ministerraad van 17/05/2019
• I Steunmaatregel Brede Weersverzekering - Nota 
• II Steunmaatregel Brede Weersverzekering - BVR
• III Steunmaatregel Brede Weersverzekering - Raad Van State

• 3. Ministerraad van 29/03/2019
• I Steunmaatregel Brede Weersverzekering - Nota 
• II Steunmaatregel Brede Weersverzekering - BVR
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2. Bijkomende informatie overheid

1. Besluit Vlaamse Overheid
2. Duidingsdocument bij de voorwaarden van de Brede Weers-

verzekering 
3. Duiding document bij de verzekeringsvoorwaarden van de 

Brede Weersverzekering

- Website Landbouw en Visserij : https://lv.vlaanderen.be/nl
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3. Doel Brede Weersverzekering 

A. Verzekering tegen 6 ongunstige weersomstandigheden:

1. Vorst
2. Storm
3. Hagel
4. Sneeuw- en ijsdruk
5. Hevige of aanhoudende regen
6. Ernstige droogte
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B. Alle Openluchtteelten zijn verzekerbaar,

C. De schade van de land- of tuinbouwer wordt gedekt als die groter is dan
20% van zijn gemiddelde jaarproductie van de beschadigde teelt in
de laatste drie jaar of van de laatste 5 jaar, waarbij de hoogste en
laagste productie van die 5 jaar niet wordt meegerekend.

D. Vergoedingsvoorwaarden worden door de verzekeraar niet gekoppeld aan 
voorwaarden over de aard of de hoeveelheid van de toekomstige 
productie.

E. De verzekering wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden

9www.bredeweersverzekering.be                     
info@bredeweersverzekering.be



10www.bredeweersverzekering.be                     
info@bredeweersverzekering.be



4. Werking 

A. Een erkende Brede Weersverzekering dekt de schade veroorzaakt 
door ongunstige weersomstandigheden en die door de bevoegde 
overheid conform de wet erkend worden.

B. De erkende verzekeraar dient jaarlijks zijn erkenning te vernieuwen. 
C. De overheid kan beslissen om de erkenning van de verzekeraar in te 

trekken:
A. Als de verzekeraar de voorwaarden wijzigde van de standaardpolis waardoor die afwijken 

van de wet Brede Weersverzekering
B. De bepalingen in de individuele polis van een landbouwer afwijken van de bepalingen in 

de standaardpolis van de verzekeraar en van de voorwaarden van de Brede 
Weersverzekering

C. De verzekeraar leeft de bepalingen van het besluit van de wet Brede Weersverzekering of 
van de Europese staatssteunregeling niet na 
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D. De verzekeraar dient onmiddellijk zijn verzekeringnemers in kennis 
te stellen van een uitsluiting van erkenning.

E. De landbouwer die een erkende verzekering afsluit, kan bij de
bevoegde overheid een subsidie aanvragen van 65% voor de 
periode 2020 tot en met 2022. 

F. Vanaf 2023 bedraagt de subsidie 65% voor maximaal de grootste 
oppervlakte van de periode 2020-2023. Voor bijkomende 
oppervlakte ontvangt hij maximaal 65 % subsidie van de betaalde premie,
exclusief taks.  
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G. De bevoegde entiteit berekent het effectieve steunpercentage voor 
de bijkomende verzekerde oppervlakte waarvoor de landbouwer
subsidie aanvraagt op basis van de beschikbare middelen.

H. Enkel de premie exclusief taksen is subsidieerbaar en voor zover het 
het percelen in Vlaanderen betreft.

I.   De polis kan ook percelen buiten Vlaanderen bevatten, maar deze 
zijn niet subsidieerbaar.

J. De landbouwer vraagt de subsidie aan via de verzamelaanvraag voor
de uiterste indieningsdatum.
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K. De landbouwer geeft aan wat de verzekerde percelen en teelten 
zijn.

L. De verzekeraar houdt gedetailleerde dossiers bij met de informatie 
en de bewijsstukken die nodig zijn om aan te tonen dat de 
voorwaarden zijn nageleefd. De dossiers worden 10 jaar bijgehouden
vanaf de datum waarop de erkenning is verleend. 

M. De verzekeraar rapporteert aan de overheid welke landbouwer voor 
welk perceel en voor welke teelt hij verzekerd heeft, met betrekking tot 
de subsidiabiliteit. 
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5. Quid Rampenfonds

1. Een landbouwer die zich niet laat verzekeren via een Brede Weersverzekering    
kan geen aanspraak meer maken op steun van het Rampenfonds

2. Een landbouwer die een erkende Brede weersverzekering heeft afgesloten kan 
voor niet verzekerde teelten aanspraken maken op voorwaarde dat:
1. Hij zich minstens heeft verzekerde voor 25% , maar minder dan 50 % van 

zijn teeltareaal. Dan bedraagt het vergoedingspercentage voor zijn schade 
aan niet verzekerde teelten maximaal 40% voor 2020, 32% voor 2021, 24% 
voor 2022, 16% voor 2023, 8% voor 2024 en 0% voor 2025.

1. Hij zich minstens voor 50% van zijn totale teeltareraal heeft verzekerd.
Dan bedraagt het vergoedingspercentage voor de schade aan niet 
verzekerde teelten maximaal 80% voor 2020, 64% voor 2021, 
48% voor 2022, 32 % voor 2023, 16% voor 2024 en 0% voor 2025.
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6. Verschil werking Brede Weersverzekering - Rampenfonds

Brede Weersverzekering Rampenfonds 

Afhankelijk van een weersfenomeen Afhankelijk van een weersfenomeen

Schade aangifte aan de verzekeraar Schade dient erkend te worden door overheid

Schaderegelaar komt schade opmeten Opmaak van een administratief dossier met eventuele 
vaststelling van de gemeentelijke schadecommissie

Vergoeding op basis van gemiddelde bewezen 
opbrengst van vorige jaren

Tussenkomst op basis van forfaitaire, geplafonneerde 
bedragen en afhankelijk van diverse factoren

Directe regeling van de verzekeraar Dossier dient goedgekeurd te worden

Tussenkomst vanaf 20 % schade mits bijpremie vanaf 
15% schade

Tussenkomst Rampenfonds vanaf > 30% en hangt af 
van de politieke wil om het weersfenomeen te 
erkennen als ramp.
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7. Wie is de verzekeraar
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• MS Amlin Insurance SE is een internationale verzekeringsgroep met hoofdzetel in 
Brussel en actief in 26 landen met 2.200 medewerkers.

• Financieel draagkrachtig : Standard & Poor’s (S&P) rating : A (strong)

• Maakt deel uit van de Japanse groep MS&AD (Mitsui Sumitomo), de 7e grootste 
financiële dienstverlener ter wereld 

• MS AMLIN is al actief op andere markten met weersverzekeringen, zowel in Europa als 
daarbuiten (VS, India), overwegend als herverzekeraar.

• MS AMLIN werd met haar product voor de brede weersverzekering erkend door de 
Vlaamse Overheid.

• MS AMLIN werkt voor dit product exclusief samen met Nuytten Verzekeringen NV.
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8. Schade en schaderegeling

- Uniformiteit en standaardisering in agrarische schade bestaat niet.

- Elk gewas kent zijn uniciteit.

- Ieder gewasstadium kent zijn specificiteit.

- De schade heeft een correlatie met het stadium en de intensiteit van het 
weersfenomeen.

- Afhankelijk van verscheidene variabelen kan de conditionele toestand van het 
gewas een aggravatie of een herstel kennen causaal aan de impact van de 
klimatologische omstandigheden.
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- Welbepaalde weersomstandigheden leiden tot het niet meer kunnen
commercialiseren van het geteisterde gewas omdat ze visueel niet 
marktconform zijn.

- De Brede Weersverzekering verzekert per perceel en per teeltcode.

- Schade wordt geëvalueerd op de verzekerde percelen. 
Niet verzekerde percelen worden niet geëvalueerd .  
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• Voorbeelden 
- Teeltcode 904 – Aardappel – vroege rooi na 19 juni

- Premie gebaseerd op 7.000 €/ha 
- Totale oppervlakte verzekerd perceel : 5 ha
- Totale schade na weersinvloed: 55% 

Vergoeding op basis van premie 20%
- 5 x 7.000 €/ha = 35.000 €
- 55% - 20% = 35% 
- 35.000 € x 35% = 12.250 €

Vergoeding op basis van premie 15%
- 5 x 7.000 €/ha = 35.000 €
- 55% - 15% = 40% 
- 35.000 € x 40% = 14.000 €
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9. Hoe verzekering aanvragen

Website : www.bredeweersverzekering.be 
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