
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 771
van FRANCESCO VANDERJEUGD
datum: 24 juni 2016

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Wateroverlast  - Vergoeding gebruik landbouwgronden als wachtbekkens

De intense regenval van de voorbije weken veroorzaakte overal in Vlaanderen behoorlijk 
wat schade. Vaak niet in het minst bij land- en tuinbouwers. Gewassen op het veld zijn 
geheel of gedeeltelijk vernietigd, land kan niet bewerkt worden, weides zijn in bepaalde 
gevallen voor langere termijn ontoegankelijk voor vee en dergelijke meer. In sommige 
gevallen worden weides ook gebruikt als wachtbekkens om te voorkomen dat bebouwde 
gebieden overstromen. 

Maar ook wachtbekkens zijn in extreme gevallen geen certitude om overvloedige 
regenval op te vangen, waarop de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kan beslissen om 
aangrenzende akkergronden op te offeren voor het publieke nut door de wachtbekkens 
open te zetten. Begin juni was dat het geval met wachtbekkens die de Demer moeten 
ontlasten. Landbouwers verloren plots vruchtbare gronden of waardevolle weiden waar 
ze gedurende weken geen vee op kunnen plaatsen of waar gedurende maanden niet op 
geteeld kan worden. Met een erkenning door het Rampenfonds zijn hun indirecte kosten 
ook niet gedekt: denk maar aan extra kosten om vee op stal te houden of het verlies van 
oogsten.

Tijdens de plenaire vergadering van 8 juni 2016 gaf de minister-president aan dat hij alle 
mogelijke stappen zal ondernemen om de overvloedige regenval te laten erkennen als 
ramp. Maar er bestaat in de regelgeving een belangrijk verschil tussen een 
landbouwramp en een ramp. Beide kennen hun eigen specificiteit.
 
1. In het geval weilanden gebruikt worden als wachtbekkens, is er daarvoor in een 

vergoeding voorzien? Welke kosten krijgen de landbouwers hierbij vergoed? 

2. Indien er een bijkomende vergoeding van toepassing is, is die vergoeding dan ook 
van toepassing op aangrenzende landbouwgronden? 



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 771 van 24 juni 2016
van FRANCESCO VANDERJEUGD

1. De eigenaar van een grond die geheel of gedeeltelijk in een afgebakend 
overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone ligt, kan onder voorwaarden 
eisen dat de betrokken waterbeheerder zijn grond aankoopt. De vergoedingsplicht 
geldt alleen voor gebruikers van landbouwgrond en bosbouwgrond in actief 
ingeschakelde overstromingsgebieden. Na de actieve inschakeling van het 
overstromingsgebied krijgt de gebruiker één jaar de tijd om een aanvraag tot 
vergoeding in te dienen bij de betrokken waterbeheerder. De vergoeding wordt 
berekend volgens de berekeningswijze die is vastgelegd in het besluit financiële 
instrumenten van 24 juli 2009.

2. De vergoedingsplicht in uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid is alleen 
voorzien voor de afgebakende overstromingsgebieden. 
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