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Hoe staat u tegen het terugtreden van de
overheid uit bijvoorbeeld het Rampenfonds?
“Tja, hier in Nederland is men daar toch al
wel enkele jaren mee bezig. Ik denk dat bij
jullie in Vlaanderen er nu pas iets aan het
veranderen is, is het niet?
Wij hebben al veel langer verzekeringen
tegen hagelschade (n.v.d.r.: In Vlaanderen
bestaat dat ook al lang. Het Rampenfonds
komt trouwens niet tussen bij hagelschade!) omdat die bijvoorbeeld meestal
niet in aanmerking kwam als ramp.
Hagelbuien zijn vaak heel lokaal en dan
krijg je niet zo makkelijk een erkenning
als ramp. Maar sinds enige tijd hebben we
nu een brede weersverzekering die het
wegvallen van het Rampenfonds moet
compenseren. In die brede verzekering
zitten nu die risico’s die vroeger door het
Rampenfonds gedekt werden. Daarbij
denk ik aan overvloedige neerslag,
droogte, hagel, storm, vorst en ijsdruk.
Het voordeel van de brede weersverzekering is zeker dat een land- of tuinbouwer
zelf kan bepalen welke teelten en welke
percelen hij verzekert. Daarbovenop kan
hij zelf bepalen per teelt voor welke risico’s uit de bovenstaande lijst hij zich verzekert. (n.v.d.r.: In Vlaanderen kan je de
teelt kiezen maar moet je wel alle risico’s
verzekeren).
Wij laten op ons bedrijf trouwens niet alles
verzekeren. Er zijn bepaalde teelten die
minder risico lopen en waar we het risico
op schade zelf kunnen nemen.
Maar om op uw vraag terug te komen, we
moeten ons als landbouwers realiseren dat
we niet alleen op de wereld zijn en dat de
ruimere maatschappij mee toeziet waar
het belastinggeld naartoe gaat. Het wordt
steeds moeilijker verdedigbaar om voorrechten voor agrariërs te eisen die de rest
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aan de basis van Agriver – dat is de afkorting van Agrarische Verzekeringen. Onze
organisatie is een vereniging met een coöperatieve vennootschapsvorm. We hoeven
dus niet absoluut winst te maken. Als we
een jaar minder moeten uitkeren dan we
binnenkrijgen, dan gaat een deel in de
reserve en een deel kan nog gebruikt worden om de premies het jaar nadien te verlagen. We zijn intussen al behoorlijk ruim
actief en dat is een goede zaak, want in de
verzekeringen speelt steeds de rol van de
grote getallen.
Hoe meer mensen er zijn aangesloten, hoe
juister je kunt berekenen wat het risico is
op een bepaalde ramp en hoe meer armslag je krijgt om schade op te vangen.”
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altje Rispens woont in Kollumerpomp, een dorpje helemaal in het
noorden van Nederland, op de
grens van Friesland en Groningen, op
enkele kilometers van de Waddenzee. Zij
was vier jaar lid van de raad van bestuur
van Agriver. Momenteel is ze nog steeds
lid van de raad van toezicht. Bij ons noemt
men zo iemand een commissaris. Het leek
ons nuttig om rond dit thema iemand aan
het woord te laten die het allemaal van
binnen en van buiten meegemaakt heeft:
als landbouwster én als bestuurder van
een coöperatie van landbouwers die zich
onderling verzekeren.
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Er is de laatste tijd heel wat te doen over de zogenaamde brede weers
verzekering, en dat is niet zonder reden. De invoering loopt samen
met de hervorming van het Rampenfonds. Je zal in de toekomst zelf
je gewassen moeten verzekeren als je er zeker van wil zijn dat je een
vergoeding ontvangt als een of andere landbouwramp je gewassen
vernielt of beschadigt. KBC Verzekeringen is een van de aanbieders van
zo’n brede weersverzekering, in samenwerking met de Nederlandse
onderlinge verzekeraar Agriver. We gingen praten met Aaltje Rispens,
lid van de raad van toezicht van Agriver. Ze heeft een landbouwbedrijf
en is al jaren verzekerd tegen onder andere hagelschade. Sinds enkele
jaren met een brede weersverzekering.
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Brede weersverzekering
neemt plaats Rampenfonds in

U bent al vele jaren actief in de coöperatieve
verzekering tegen landbouwschade. Kan u
schetsen wat Agriver is en hoe het werkt?
“Agriver is een onderlinge verzekeringsmaatschappij waar boeren lid van kunnen
worden om hun gewassen te verzekeren
tegen allerlei calamiteiten. Oorspronkelijk
waren er een heleboel kleinere onderlinge
hagelverzekeringen. De verzekeraars
beslisten op een gegeven moment om
samen te werken. Die samenwerking lag
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Als ik u zo bezig hoor, dan krijg ik de
indruk dat bij Agriver de boer nog in het
centrum staat.
“Zeker, ik spreek echt uit ervaring. In onze
raad van bestuur of in onze commissie van
toezicht hebben de leden-agrariërs het
nog steeds voor het zeggen. Dat kan je van
sommige mastodontcoöperatieven allang
niet meer zeggen.”
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Veelzijdig bedrijf
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van de bevolking niet geniet. Daarom
denk ik dat de stopzetting van iets als
het Rampenfonds geen slechte zaak is.
Het was trouwens een hele rompslomp
om iets van vergoeding te krijgen. Bij
Agriver gaat dat toch een heel stuk makkelijker.”
Wat is dan precies de procedure om de
gewassen te verzekeren?
“Elk jaar geef je bij de maatschappij aan
welke percelen je wil laten verzekeren
voor welke teelten. Dan krijg je een premievoorstel en als je dat betaalt, ben je
verzekerd. Op die premies krijgen we
dan een subsidie van de overheid van
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Aaltje Rispens baat samen met haar
man Siebe en hun zoon Jan een akkerbouwbedrijf uit in Kollumerpomp in
Friesland. Hun bedrijf ligt in een
akkerbouwregio en werkt voornamelijk op kleigrond. Ze hebben twee vestigingen. Op één ervan worden legkippen opgefokt.
Aaltje en Siebe telen suikerbieten,
wintertarwe, wintergerst, uien, grasklaver en een klein stukje gras op een
oude zeedijk achter de hoeve. Om hun
rotatie te verbreden, verhuren ze elk
jaar een stuk grond aan een pootaardappelenteler bij wie ze dan op hun
beurt grond huren voor uien. Ze houden voorts een twintigtal schapen (om
het grasland op de dijk te onderhouden) en enkele paarden voor de sport.
Als er tijd overblijft, helpen ze de
buren met de gewasbescherming in
een soort van burenhulpsysteem.

63,7%. Dat maakt het natuurlijk allemaal heel wat makkelijker verteerbaar.
Bij jullie in Vlaanderen voorziet men in
een subsidie van 65% denk ik.”
Dat klopt inderdaad. En als er een
schadegeval is?
“Dan schakelen we een aantal experts of
taxateurs in. Dat zijn actieve landbouwers
die hiervoor een speciale opleiding hebben gekregen.
Zij gaan op het terrein om vast te stellen
in welke mate de teelt beschadigd is.
Soms komen ze meerdere keren terug
voordat de definitieve schade kan worden vastgelegd. Maar een brede weers-

verzekering is zoiets als een brandverzekering. De kans dat je ze nodig hebt, is
relatief klein maar als het dan toch misgaat, ben je blij dat je verzekerd bent. Ik
heb gemerkt dat heel wat boeren altijd
hebben gedacht dat het Rampenfonds
wel zou blijven tussenkomen bij grote
schadegevallen. Dat is bij ons in Nederland nu al een tijdje voorbij en je merkt
bij de collega’s dat ze zich realiseren dat
ze hun eigen bedrijfsrisico’s moeten
beginnen verzekeren.”
Hoe schat u de evolutie van de risico’s
op schade in?
“Wel, ik ben nog een aantal jaren lid ->
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geweest van het bestuur van het waterschap hier
in de streek (een soort watering of polder met
(veel) ruimere bevoegdheden dan in Vlaanderen). Daar heb ik me gerealiseerd dat extreme
weerfenomenen zich steeds vaker zullen voordoen. Droogte, zware regenval, storm … We
hebben het alleen het laatste jaar allemaal meegemaakt. Het klimaat is aan het veranderen en
gewoon verder doen als vroeger, is echt onverantwoord. Je moet als boer voorbereid zijn, zeker
nu we niet meer kunnen rekenen op het vangnet
van de overheid. Zo moet je bijvoorbeeld nagaan
of het mogelijk is om je percelen te beregenen of
niet. Als we regelmatig droge zomers krijgen,
wordt dat een belangrijk aandachtspunt. Gelukkig is er de niet onbelangrijke tegemoetkoming
van diezelfde overheid, want anders was er met
de brede weersverzekering weer een zeer zware
kostenpost bijgekomen voor de boer.” n
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Het aantal schade-experten in de landbouwsector daalt en dat
kan praktische gevolgen hebben.
Om de schadevaststellingen ook in de toekomst te kunnen
garanderen (denk onder meer aan de brede weersverzekering
en hagelschade) zet KBC in op een samenwerking met mensen die met hun beide voeten in de landbouw staan.
Bedoeling is om een team van ‘schadebepalers’ of ‘schadetaxateurs’ te vormen die vanaf 2021 op pad kunnen gaan. Het gaat
om landbouwers met de nodige landbouwopleiding, teeltkennis en veldervaring.
In samenwerking met AgroCampus werkt KBC een specifieke
meerdaagse opleiding uit, die in de loop van dit najaar zal
doorgaan.
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Taxateurs
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K+S Minerals and Agriculture GmbH
A K+S Company
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voor uw opbrengst

30 % K₂O · 10 % MgO
42,5 % SO₃

Meer info via pacolet.wim@skynet.be

www.kpluss.com ·

PERFECTE
SYNERGIE

K+S Minerals

16 % MgO · 32,5 % SO₃
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economisch adviseur, Studiedienst
francois.huyghe@boerenbond.be
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Brede weersverzekering en
Rampenfonds in Vlaanderen

François Huyghe
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In 2025 wordt het Rampenfonds afgeschaft. Vanaf dan kan een land- of tuinbouwer
alleen nog via een private verzekering schadegevallen verzekeren. Van 2020 tot 2025
is er een uitdoofscenario voorzien.
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Subsidie Er komt een belangrijke ondersteuning van de brede weersverzekering
onder de vorm van een subsidie van 65%, maar hier zijn een aantal belangrijke voorwaarden aan verbonden:
• De subsidie zal toegekend worden op de betaalde premies voor de brede weersverzekering. Een subsidie van 65% wordt voorzien voor de arealen die men in
2020, 2021 en 2022 zal verzekeren. Daarna zal deze subsidie vastliggen op de
grootste oppervlakte die men in die drie jaar verzekerde.
• Als je vanaf 2023 of later toch nog een grotere oppervlakte laat verzekeren, is het
niet zeker of je daar nog subsidies voor krijgt. Dit hang ervan af of er nog geld
beschikbaar is, want het is een verdelingspot en op is op!
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Hoeveelheid Het is dus duidelijk dat je nu zo veel mogelijk oppervlakte moet laten
verzekeren om later zo veel mogelijk subsidie te kunnen blijven ontvangen (65% is
een hele boterham, dus dat is wel de moeite waard).
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Kosten Aan de andere kant moet je wel weten dat zo’n brede weersverzekering
behoorlijk duur kan zijn, zeker voor bepaalde teelten. Het wordt dus afwegen tussen
risicoberekening, kostprijs en subsidiemogelijkheden. Voor sommige teelten kan een
aparte hagelverzekering via de GMO-regeling ondersteund worden.

Advies Je laten adviseren is meer dan ooit nuttig en zelfs noodzakelijk. Je verzekeringsadviseur of -agent kan je hierbij zeker helpen.
Rampenfonds Nog een laatste, niet onbelangrijke toevoeging: wie voortaan nog
rekent op een tegemoetkoming van het Rampenfonds kan dat alleen nog doen als
minstens 25% van de bedrijfsoppervlakte verzekerd is in een brede weersverzekering.
Zelfs al blijft het Rampenfonds nog maar enkele jaren bestaan, dan nog kan je het
best rekening houden met deze nieuwe voorwaarde. n

Brede weers
verzekering in
de startblokken
Nu de verzamelaanvraag via het eloket opengesteld is, kunnen de percelen aangemeld worden waarvoor
de landbouwer een brede weersverzekering afsluit. De voorbije maanden
werden tal van voorlichtingsvergaderingen georganiseerd, waarin de
principes en de praktische modaliteiten van de brede weersverzekering in
detail toegelicht werden. De opkomst
voor deze vergaderingen was in ieder
geval talrijk.
Het gaat immers om een nieuw
instrument waarbij op basis van je
risicoprofiel de juiste keuzes kunnen gemaakt worden die het best
passen bij het individuele bedrijf. De
Vlaamse overheid biedt vanaf dit jaar
via een substantiële premiessubsidie (65%) een sterke stimulans om
het instrument werkbaar te maken
in de wetenschap dat het Rampenfonds in zijn huidige vorm verdwijnt.
Concreet heb je tot 30 april om de
percelen en de teelten waarvoor je
dit jaar deelneemt, aan te duiden in
de verzamelaanvraag. Aarzel niet om
onze dienstbetoonconsulenten tijdig
te contacteren als je nog vragen hebt
bij dit nieuwe instrument.
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