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1 WELKE ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN MOETEN 
MINSTENS GEDEKT ZIJN IN DE VERZEKERINGSPOLIS? 

Minstens de risico’s  vorst, storm, hagel, ijs, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte, moeten 
gedekt zijn. Enkel voor deze groep van risico’s komt de Vlaamse Overheid tussen in de premie. 
 
Er kan ook gekozen worden om nog meer risico’s (bv. hitte, blikseminslag) te dekken maar in het 
premiebedrag moet een duidelijk onderscheid zijn tussen de risico’s waarvoor een tussenkomst van de 
Vlaamse Overheid kan verkregen worden en de risico’s waarvoor geen tussenkomst in de premie 
voorzien is. 

2 WAT IS EEN TEELT? 

Een teelt wordt gedefinieerd door de teeltcodes overeenkomstig de verzamelaanvraag. Een overzicht 
van de teeltcodes is te vinden in de tabel van teeltcodes. Voor specifieke teelten zoals fruit en sierteelt 
kan de verzekeraar opteren om in de individuele polis nog diepgaander uit te splitsen op bijvoorbeeld 
variëteit of leeftijd boomgaard. In de individuele polis moet er wel steeds een koppeling gelegd worden 
met het perceelsnummer uit de verzamelaanvraag. 

3 MOETEN ALLE PERCELEN VAN EEN TEELT VERZEKERD 
WORDEN? 

Niet noodzakelijk. Een verzekeraar heeft de commerciële vrijheid om een landbouwer er toe te 
verplichten al zijn percelen van een teelt te verzekeren of niet. 

Een verzekeraar kan ook bepaalde percelen weigeren om te verzekeren. 

Een verzekeraar kan echter geen teelt weigeren. 

4 KAN EEN VERZEKERINGSPOLIS OOK MINDER DAN 
20%SCHADE DEKKEN?  

Ja dat kan, er kan ook uitbetaald worden door de verzekeraar vanaf bv 10% schade. In de polis moet  
een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het premiebedrag dat betrekking heeft op de schade  
die minder of gelijk is aan 20% en het premiebedrag voor de  schade die hoger is dan 20% . Alleen voor 

https://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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het gedeelte boven 20% schade kan de landbouwer een gedeeltelijke terugbetaling van de premie 
ontvangen. 

5 KAN KWALITEITSSCHADE IN REKENING WORDEN 
GEBRACHT OM OVER TE GAAN TOT UITBETALING VAN 
SCHADE? 

Ja, kwaliteitsschade mag in rekening worden gebracht om het totale verlies te berekenen. 

6 HOE MOET DE 20% SCHADEDREMPEL WORDEN BEPAALD? 

De verzekeraar bepaalt hoe de schade bepaald wordt, maar percelen mogen daarbij niet kunstmatig 
gesplitst worden. 

De verzekerde éénheid is een perceel zoals aangegeven in de verzamelaanvraag en waarbij een perceel 
een aanééngesloten stuk land is met één teelt en één gebruiker op één moment. Enkel voor specifieke 
teelten zoals fruit en sierteelt kan de verzekeraar opteren om in de individuele polis nog diepgaander 
uit te splitsen op bijvoorbeeld variëteit of leeftijd boomgaard. In de individuele polis moet er wel steeds 
een koppeling gelegd worden met het perceels nummer uit de verzamelaanvraag. 

7 HOE VERLOOPT DE INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN 
HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ EN DE 
VERZEKERAAR EN OMGEKEERD? 

Het departement zal voorzien in een geïnformatiseerde uitwisseling waarin per landbouwer alle 
perceelsinformatie vervat zit. 

Verzekeraars bezorgen aan het Departement Landbouw en Visserij voor elke landbouwer die bij hen 
een verzekering heeft afgesloten minstens het totale betaalde premiebedrag, het betaalde premiebedrag 
onder subsidie, de verzekerde teelten en de verzekerde oppervlakte per teelt.  

Het teeltplan bij de individuele verzekeringspolis dient ook melding te maken van het perceelsnummer 
uit de verzamelaanvraag alsook het overeenkomstige campagnejaar van de verzamelaanvraag. 

Deze informatie betreffende het teeltplan wenst het departement ook digitaal te ontvangen. 
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8 KAN ER MEER OPPERVLAKTE VERZEKERD WORDEN VAN 
EEN TEELT DAN AANGEGEVEN IN DE 
VERZAMELAANVRAAG? 

Neen, het aantal hectaren van een teelt dat verzekerd wordt met tussenkomst kan nooit hoger zijn dan 
het aantal hectaren in het Vlaamse gewest dat door de landbouwer voor die teelt werd aangegeven in 
zijn verzamelaanvraag . 

9 KAN EEN MAKELAAR EEN VERZEKERINGSPOLIS 
INDIENEN? 

Ja, een makelaar kan een aanvraag tot erkenning van een standaardpolis brede weersverzekering 
indienen.  

10 IN WELKE TAAL DIENT EEN VERZEKERINGSPOLIS 
OPGESTELD TE WORDEN? 

Een verzekeringspolis dient in het Nederlands opgemaakt te worden. 

11 KOMEN WAALSE, BUITENLANDSE OF PERCELEN IN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN AANMERKING 
VOOR DE SUBSIDIE BREDE WEERSVERZEKERING? 

Neen, percelen gelegen buiten het Vlaamse gewest komen niet in aanmerking voor een subsidie. Dit 
neemt niet weg dat percelen buiten het Vlaamse gewest kunnen verzekerd worden door een 
verzekeraar. 

Er moet echter een duidelijk onderscheid worden gemaakt in het premiebedrag voor de verzekerde 
percelen gelegen in het Vlaamse gewest en waarvoor een tussenkomst van de Vlaamse Overheid kan 
verkregen worden en het premiebedrag voor verzekerde percelen gelegen buiten het Vlaamse gewest 
waarvoor geen tussenkomst in de premie voorzien is. 
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12 AAN WIE WORDT DE SUBSIDIE UITBETAALD? 

De subsidie van 65% van het subsidiabele premiebedrag zal worden uitbetaald aan de landbouwer zelf. 

13 KOMT EEN NIET BINNENGEHAALDE OOGST IN 
AANMERKING VOOR DE SUBSIDIE? 

Ja, een niet binnengehaalde oogst kan door een verzekeraar verzekerd worden en komt in aanmerking 
voor de subsidie. 

14 WANNEER DIENT EEN VERZEKERINGSPOLIS TE STARTEN? 

De verzekeraar kan kiezen wanneer de polis van start gaat maar de polis moet afgesloten worden voor 
een periode van minstens 12 maanden. 
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