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AANPASSINGEN FICHE (zie groene tekst):
(1)

09/03/2021: in de tabel onder punt 3 de verzekeraar MS Amlin aangepast

(2)

01/04/2021: in de tabel de link van KBC aangepast

Land- en tuinbouwondernemers worden geconfronteerd met diverse risico's, omdat hun productie
vooral in openlucht gebeurt en dus onderhevig is aan de weersomstandigheden. Gezien de
klimatologische evolutie en de verdere afbouw van het rampenfonds, voorziet de Vlaamse Overheid in
een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en
tuinbouwsector.

1 WAT IS EEN BREDE WEERSVERZEKERING?
 Met een brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt, zoals fruitteelt of
akkerbouw, zich bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige
weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm,
hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Geen van deze 6 weersfenomenen mag door de verzekeraar
worden uitgesloten in een erkende polis. In het geval dat er in een verzekering een weersfenomeen
wordt uitgesloten, is er immers geen sprake meer van een erkende brede weersverzekering en kan
geen subsidie meer gegeven worden. Het is wel mogelijk om bijkomende weersfenomenen mee op te
nemen in d polis en deze te verzekeren.
 Wie zo een verzekering afsluit kan van de verzekeringsmaatschappij schadevergoeding krijgen als
aan de polisvoorwaarden voldaan is. Net zoals bij andere verzekeringen kunnen deze voorwaarden
verschillen tussen de verzekeraars onderling.
 De afhandeling van de schade gebeurt conform de polisvoorwaarden tussen de landbouwer en de
verzekeraar. Er is daarbij geen tussenkomst van de overheid.

2 SUBSIDIE
 Sluit u als actieve landbouwer een erkende brede weersverzekering af, dan kan u in de periode 2020
t.e.m. 2022 een subsidie ontvangen die 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief
verzekeringstaks) bedraagt. U kan jaarlijks beroep doen op de subsidieregeling. Heeft u dat nog niet
gedaan in 2020 dan kan u in 2021 of 2022 deelnemen en 65% subsidie ontvangen.
 Vanaf 2023 is er een tussenkomst van 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte
in de periode 2020-2023. Voor bijkomende verzekerde oppervlakte wordt maximaal 65% van de

www.vlaanderen.be/landbouw

verzekeringspremie gesubsidieerd. Het percentage van de subsidie wordt bepaald in functie van het
beschikbare budget.

2.1 SUBSIDIEBEDRAG IN DE PERIODE 2020-2026
2020 2021 2022
Gesubsidieerd deel van de
jaarlijkse verzekeringspremie

65%

65%

65%

2023 - 2024 - 2025 - 2026
65% van premie voor de grootste verzekerde
oppervlakte in periode 2020-2022. Bijkomende
oppervlakte aan maximaal 65%, mogelijk beperkt
door budget.

Voorbeeld: Een landbouwer verzekert zich in 2020, 2021 en 2022 voor respectievelijk 10, 15 en 12 ha
aardappelen. Hiervoor ontvangt hij telkens een premiesubsidie van 65%. In 2023 verzekert hij zich voor
18 ha aardappelen. Voor 15 ha (grootste verzekerde oppervlakte in periode 2020-2022) zal hij dan 65%
subsidie kunnen ontvangen. Voor de bijkomende 3 ha kan het subsidiepercentage lager zijn dan 65%.
Afhankelijk van het beschikbare budget kan dit variëren van 0 tot 65%.
Voor landbouwers die hun bedrijf pas starten vanaf 2021 of later, wordt de eerste drie jaar 65% subsidie
gegarandeerd. Vanaf het vierde jaar na opstart, is de situatie zoals voor de gewone landbouwers vanaf
2023 van toepassing.
De subsidie is alleen voor percelen gelegen in het Vlaams Gewest.

2.2 HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
 Informeer u tijdig en liefst voor de start van het teeltseizoen bij de aanbieder(s) van een erkend brede

weersverzekeringsproduct.

 Vergelijk de offertes nauwkeurig, en zeker ook inhoudelijk.
 U sluit als actieve landbouwer (voorafgaand aan het teeltseizoen) een erkende verzekering af bij één

van de aanbieders.

 U vraagt voor de uiterste indiendatum van de verzamelaanvraag de subsidie aan via de

verzamelaanvraag 2021.

 Het Departement Landbouw en Visserij betaalt u maximaal 65% terug van de jaarlijkse

verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) die u aan de verzekeringsmaatschappij betaald hebt.

 Wanneer er door ongunstige weersomstandigheden schade is aan de teelten, wordt deze conform de

polisvoorwaarden afgehandeld tussen de landbouwer en de verzekeraar, zonder tussenkomst van de
overheid.

3 WELKE BREDE WEERSVERZEKERINGEN KOMEN IN
AANMERKING?
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u een door de Vlaamse overheid erkende brede
weersverzekering afsluiten. De erkenningen worden jaarlijks opnieuw toegekend.
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Voor 2021 worden onderstaande brede weersverzekeringen erkend:
Erkend product

Verzekeraar

Website

KBC Weerspolis,
Brede
Weersverzekering

KBC Verzekeringen

KBC-Brede Weersverzekering - KBC Bank &
Verzekering(2)

Brede
Weersverzekering

MS Amlin Insurance
SE via ASU BV(1)

www.bredeweersverzekering.be

Brede
weersverzekering
België

N.V. Hagelunie

www.hagelunie.com

Brede
Weersverzekering /
Brede
weersverzekering
Vlaams Gewest,
Brede
weersverzekering
Vlaams Gewest met
alternatieve dekking

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

Oogstverzekering

Vanbreda Risk and
Benefits

www.vanbreda.be

SECUFARM® 6

Vereinigte Hagel

www.vereinigte-hagel.nl

www.agriver.com
www.bfao.nl

De erkenningen gebeuren op basis van onderstaande wettelijke voorwaarden:






Minstens de weersfenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte worden gedekt;
Alle open teelten zijn verzekerbaar;
Dekking vanaf schade groter dan 20%;
Er zijn geen voorwaarden naar aard of hoeveelheid van toekomstige productie;
De verzekering wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden.

Enkel verzekeringen met een schadedrempel van 20% komen in aanmerking voor subsidie. Dus wanneer
er 21% of meer schade is, zal de verzekeraar overgaan tot uitbetaling (conform de
polisvoorwaarden). Als u bij een bepaalde verzekering zou opteren voor een uitbetaling vanaf een
lagere schadedrempel (bv. 15%), komt het gedeelte van de premie voor deze bijkomende dekking niet in
aanmerking voor subsidie.
De polisvoorwaarden (zoals eigen risico, normen voor weersfenomenen, maximale uitbetaling, …) kunnen
verschillen tussen de verzekeringen. U kan zowel een voor-, hoofd- als nateelt laten verzekeren. Vanuit
de overheid is er geen verplichting om alle percelen van een teelt te verzekeren noch om van een
bepaalde teelt zowel een voor-, hoofd- als nateelt te verzekeren. De verzekeraar kan zelf wel bepaalde
voorwaarden opleggen.
Lees dus steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende verzekeringspolissen en ga na welke
verzekering het beste aansluit bij de behoeften van uw bedrijf.
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Vraag ook tijdig offertes aan, zodat u voldoende tijd hebt om de voorwaarden zorgvuldig te bekijken
en te vergelijken.
Had u afgelopen jaar reeds een brede weersverzekering gesloten met een verzekeraar, neem dan de polis
nog even ter hand en bekijk zorgvuldig de opzegtermijn. Vaak worden verzekeringspolissen stilzwijgend
met een jaar verlengd als er niet tijdig opgezegd wordt.

4 SUBSIDIEAANVRAAG VIA DE VERZAMELAANVRAAG
 De subsidie moet aangevraagd zijn uiterlijk op 30 april (uiterste indieningsdatum van de
verzamelaanvraag).
 De betalingsaanvraag gebeurt via een apart scherm binnen de verzamelaanvraag.
 U hoeft vanaf 2021 enkel te verklaren dat u wil deelnemen aan de subsidieregeling door het zetten
van een vinkje. De verder gedetailleerde gegevens op perceelsniveau worden niet meer opgevraagd
binnen de verzamelaanvraag.
 Vergewis u er echter van dat de verzekerde teelten en oppervlaktes in uw polis zeker ook terug te
vinden zijn in de perceelsaangifte van uw verzamelaanvraag.
 U geeft uiterlijk op 30 april de naam van de verzekeraar waar u een polis heeft of zal afsluiten aan.
De polis zelf dient nog niet afgesloten te zijn op 30 april.
Nieuw: Na 30 april kan u de naam van de verzekeraar niet meer toevoegen of wijzigen.

5 VERWERKING SUBSIDIEAANVRAAG
Om de administratieve lasten van de land- en tuinbouwer zo laag mogelijk te houden wordt de
betaalde verzekeringspremie rechtstreeks bij de verzekeraar opgevraagd. Hiertoe verleent u
toestemming aan de verzekeraar bij het afsluiten van uw contract. Ook de nodige controles worden zo
veel mogelijk bij de verzekeringsmaatschappijen uitgevoerd. Enkel op verzoek moet u uw individuele
polis voorleggen aan de administratie.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie brede weersverzekering moet de verzekeringspremie voor
de betrokken jaarpolis uiterlijk 30 september 2021 volledig betaald zijn. Indien de verzekeraar het
toelaat kan er ook later betaald worden maar in ieder geval moet de volledige verzekeringspremie voor
31 december 2021 betaald zijn om in het voorjaar van het volgend kalenderjaar de subsidie te
ontvangen.
Na afhandeling van alle controles zal de tussenkomst in de verzekeringspremie berekend worden. Deze
subsidie wordt ten vroegste op het einde van het kalenderjaar betaald aan de landbouwer die vóór 30
september betaalde. De overige worden begin van het daarop volgende jaar betaald.
Indien bij de verwerking van de subsidieaanvraag zou blijken dat de verzekeraar waarbij u een polis
heeft afgesloten niet dezelfde is als de verzekeraar die u heeft aangegeven in de verzamelaanvraag 2021,
dan hebt u geen recht op de subsidie. Ook worden er kruiscontroles gedaan tussen de aangifte in uw
verzamelaanvraag en de gesloten polis.
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Kunstmatige creatie van voordelen
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening,
randvoorwaarden,… wordt beschouwd als ‘het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te verkrijgen’ conform
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot
correctieve acties.
Disclaimer
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches /website is opgenomen.
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