
Droogte en voorlopige niet-erkenning als landbouwramp: een update (29 juni2017) 

De mededeling van het KMI dat de droogte tijdens de periode 1 mei tot 15 juni niet 

uitzonderlijk is sloeg in als een bom in de sector. De vraag van het ABS van 8 juni aan 

minister Schauvliege om het mechanisme ter activering van het landbouwrampenfonds te 

starten werd positief beantwoord door de minister, maar was buiten de waard (het KMI) 

gerekend. Het ABS stelt zich wel vragen bij de te korte periode die onderzocht werd en vroeg 

minister Schauvliege meteen om een veel ruimere periode te laten analyseren en 9 

maanden terug te gaan. Intussen liet de minister weten dat er een langere eriode zal 

onderzocht worden: van begin april tot eind juni. Er moet immers ook rekening gehouden 

worden met de negatieve effecten van het steeds groter wordende cumulatief neerslagtekort. 

Het wekelijkse droogterapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) laat er geen twijfel 

over bestaan. De VMM geeft zelf aan dat er reeds sinds juli 2016 sprake is van een 

neerslagtekort, in het bijzonder in het westen van Vlaanderen. Zie hiervoor 

http://www.waterinfo.be/download/37806c0d-f9d6-4c88-959c-7b12f9ee6eb9?dl=0  

Beregenen? 

Het gevolg ervan is dat het watercaptatieverbod in het IJzer- (volledig verbod) en Leiebekken 

en het Bekken van de Brugse Polder (gedeeltelijk) van kracht blijft en het beregenen van 

landbouwgewassen ofwel volledig verboden blijft ofwel kan onder strikte voorwaarden. 

Concrete info daarover blijft beschikbaar via de website van de provincie West-Vlaanderen 

op  https://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste . 

Contracten 

Het ABS legde eind vorige week en begin deze week contacten met de sectorfederaties 

Belgapom (aardappelhandel en -verwerkers) en Vegebe (groentenverwerkers), met de vraag om 

de extreme situatie op het terrein te erkennen als overmachtssituatie wanneer aardappel- en 

groentetelers hun contractuele verplichtingen als gevolg van de droogte  niet kunnen nakomen. 

We betreuren dat er door beide organisaties niet op eenvormige manier omgegaan wordt met de 

situatie en dat de beslissingen over het al dan niet aanvaarden van de droogte als 

productiebeperkende factor naargelang de afnemer genomen worden. Naar ons gevoel wordt 

toch wat gemakkelijk verwezen naar de, in Europese context bekeken, eerder beperkte 

oppervlakte waar de droogte zich manifesteert. Men vergeet blijkbaar dat het wel de Vlaamse 

aardappel- en groenteboeren zijn die de bedrijven mee groot gemaakt hebben. Laat alvast uw 

afnemer schriftelijk weten dat u uw contact niet of moeilijk kan nakomen indien uw percelen lijden 

onder de droogte en de opbrengst zal tegenvallen. Vooraf inlichten en praten werkt alvast beter 

dan achteraf eindeloos discussiëren. 

Schade vaststellen 

Het ABS roept de leden alvast ook op om, ondanks de voorlopige niet-erkenning als 

landbouwramp, de nodige schadevaststellingen te laten doen door de gemeentelijke 

schattingscommissie. Het verslag ervan is immers ook bruikbaar ten overstaan van de fiscus, het 

departement landbouw en visserij en de mestbank als bewijs van teeltmislukking en kan 

onaangename verrassingen bij de verschillende administraties van de Vlaamse overheid 

voorkomen. Zie hiervoor ook http://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/gevolgen-van-de-droge-

weersomstandigheden-voor-diverse-steunmaatregelen-en-voor-de  

Voor meer info en hulp bij je administratie ten overstaan van de overheid, contacteer het 

Adviesbureau van het ABS op 051/260 820 of via abs.roeselare@absvzw.be  
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