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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 19 juni 2019 betreffende de 

premiesubsidie voor een brede weersverzekering in de 

landbouwsector 

 

 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op:  

- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 

4, 1°, 2°, d), en 7°; 

- het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die 

aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 24, tweede lid. 

 

Vormvereiste(n): 

 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 22 maart 2021. 

- Er is op 6 april 2021 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een 

advies binnen 30 dagen, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, van de 

wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is 

niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, §4, van de wetten 

op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast. 

 

Initiatiefnemer 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, 

Werk, Sociale economie en Landbouw. 

 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Aan artikel 3, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 

juni 2019 betreffende de premiesubsidie voor een brede weersverzekering in de 

landbouwsector, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:  

“7° de standaardpolis bepaalt dat:  

a)  de verzekeraar de verplichting heeft om de landbouwer onmiddellijk in kennis te 

stellen van de intrekking van de erkenning in toepassing van artikel 6 of de 

beslissing tot niet-verlenging van de erkenning in uitvoering van artikel 5, tweede 

lid; 
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b) de verzekeringnemer na de kennisgeving, vermeld in punt a), over een termijn 

van drie maanden beschikt om de verzekeringsovereenkomst op te zeggen.”. 

 

Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

1° in het eerste lid, wordt de datum “1 juli” vervangen door de datum “1 

november”. 

2° in het tweede lid wordt de datum “30 september” vervangen door de datum “15 

december”. 

 

Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 

juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° in het eerste lid wordt de datum “21 juli” vervangen door de datum “1 

november”; 

2° in het tweede lid wordt de datum “23 september” vervangen door de datum “15 

december”.  

 

Art. 4. Artikel 6, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen door wat volgt: 

“De verzekeraar die nalaat om uitvoering te geven aan de bepalingen in de 

verzekeringsovereenkomst, vermeld  in artikel 3, eerste lid, punt 7°, komt 

gedurende een periode van twee jaar niet in aanmerking voor de indiening van een 

aanvraag als vermeld in artikel 4 of 5.”.   

 

Art. 5. Aan artikel 8 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

1° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: 

“Bij zijn aanvraag duidt de landbouwer, vermeld in artikel 7, § 1, de door hem 

afgesloten erkende brede weersverzekeringen aan.”; 

 2° in het vierde lid worden de woorden “het tweede lid” vervangen door de woorden 

“het tweede en derde lid”. 

 

Art. 6. Artikel 5 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020. 

 

Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw en de zeevisserij, is belast 

met de uitvoering van dit besluit.  

 

Brussel,  

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en 

Landbouw, 

 

 

 

Hilde CREVITS 




