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WET VAN 12 JULI 1976 BETREFFENDE HET HERSTEL VAN ZEKERE SCHADE VEROORZAAKT
AAN PRIVATE GOEDEREN DOOR NATUURRAMPEN.1 (inw. 1 januari 1976) (B.S. 13.08.1976)
TITEL 1. - FINANCIËLE STAATSTEGEMOETKOMING.
HOOFDSTUK 1. - Vergoedbare schade.
Artikel 1. § 1. Uitgezonderd in de gevallen waarin het herstel door bijzondere wetten of door
internationale overeenkomsten wordt geregeld, geeft tot een financiële tegemoetkoming onder de bij
deze wet bepaalde voorwaarden, aanleiding, de rechtstreekse, materiële en zekere schade, op het
grondgebied van België aan private lichamelijke goederen, roerende en onroerende, veroorzaakt door
de in artikel 2 bepaalde schadelijke feiten.
§ 2. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 10, § 1, 5°, a), betreffende de bedragen in te
houden op de vergoeding, en in artikel 50, betreffende de indeplaatsstelling van de Nationale Kas
voor Rampenschade, ingesteld bij artikel 35, kan de verkrijging van de vergoeding bepaald bij deze
wet niet worden tegengeworpen aan de belanghebbende die krachtens de artikelen 1382 tot 1386bis
van het Burgerlijk Wetboek eveneens aanspraak maakt op vergoeding van de schade bepaald in § 1
hiervoren door de Belgische Staat of andere openbare besturen in het geding te brengen.
§ 3. Onverminderd de eventuele toepassing van artikel 10, § 1, 5° b), wat betreft de
herstellingen of wedersamenstellingen met definitief karakter, zijn de als eerste hulp getroffen
maatregelen om de veiligheid, de voorlopige huisvesting en het bestaan van de slachtoffers van
rampen te verzekeren, niet onderworpen aan de bepalingen van deze wet.
Art. 2. § 1. Als schadelijke feiten, bedoeld in artikel 1, § 1, worden in aanmerking genomen:
1° De natuurverschijnselen met uitzonderlijk karakter of van een niet te voorziene hevigheid, [of die
belangrijke schade hebben veroorzaakt], inzonderheid de aardbevingen of aardverschuivingen, de
vloedgolven of andere overstromingen met rampspoedig karakter, de orkanen of andere
stormwinden. Deze feiten worden hierna genoemd: algemene rampen;
aldus gewijzigd bij de wet van 21 mei 2003, art. 4. (inw. Onbepaald) (B.S. 15.07.2003)

2° De natuurverschijnselen met uitzonderlijk karakter of van uitzonderlijke hevigheid of de massieve
en onvoorzienbare werking van schadelijke organismen die enkel belangrijke en algemene
vernielingen hebben teweeggebracht van gronden, teelten of oogsten, evenals de ziekten en
vergiftigingen met uitzonderlijk karakter die, door sterfte of verplichte slachting, belangrijke en
veralgemeende verliezen van voor de landbouw nuttige dieren hebben veroorzaakt. Deze feiten
worden hierna genoemd: landbouwrampen.
Onder de toepassing van voorgaand lid vallen niet de gewone toevallige gebeurtenissen
waartegen het normaal mogelijk is zich te verzekeren.
§ 2. De erkenning van het schadelijk feit, de toepassing van 1° of 2° van § 1 rechtvaardigend,
maakt, voor elke ramp, het voorwerp uit van een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Dit besluit,
op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken getroffen indien het een algemene ramp
betreft en op voordracht van de Minister van Landbouw getroffen indien het een landbouwramp
betreft, omschrijft de geografische uitgestrektheid van het toepassingsgebied van de wet.
[wet van 21 mei 2003, art. 4. (inw. Onbepaald) (B.S. 15.07.2003) - § 3. Voor wat de algemene
rampen betreft, is deze wet niet van toepassing op goederen die in principe kunnen verzekerd worden
door een verzekeringsovereenkomst overeenkomstig de artikelen 68-1 en volgende van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, behoudens:

1

Zitting 1975-1976. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet, nr. 778/1. - Verslag, nr. 778/2. Amendementen, nrs. 778/3 tot 778/11. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergaderingen van 2 en 3 juni
1976. - Aanneming. Vergadering van 3 juni 1976. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire
bescheiden. - Ontwerp van wet, nr. 902/1 overgezonden door de Senaat op 4 juni 1976. - Amendement nr. 902/2.
- Verslag, nr. 902/3. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergaderingen van 17 en 22 juni 1976. Aanneming. Vergadering van 22 juni 1976.
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2° wanneer de getroffen goederen niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de
houder van het verzekeringsbelang.

FOD Binnenlandse Zaken

1° wat bedoeld is in Hoofdstuk V van deze titel,

De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden vast om
van de bepalingen van punt 2° van het vorige lid te genieten.]
HOOFDSTUK 2. - BEPALINGEN DIE DE VERGOEDING REGELEN.
Afdeling 1. - Vergoedbare goederen.
Art. 3. Onverminderd de bepalingen van artikel 4, kan alleen tot financiële tegemoetkoming
aanleiding geven, de schade veroorzaakt aan hierna bepaalde private goederen:
A. In geval van algemene ramp:
1° de gebouwde onroerende goederen;
2° de bosaanplantingen;
3° de beweegbare lokalen die tot woning dienen;
4° de roerende goederen bestemd voor dagelijks of huiselijk gebruik, waarvan de benaming
vastgesteld is door de Koning;
5° de andere lichamelijke, onroerende goederen, met uitsluiting van de fondsen en speciën, als deze
goederen, in België, aangewend worden:
-

hetzij voor de uitbating
tuinbouwonderneming;

van

een

nijverheids-,

ambachts-,

handels-,

land-

of

-

hetzij voor de uitoefening van elk ander beroep;

-

hetzij voor de bedrijvigheden van een openbare instelling, van een instelling van openbaar nut
of van een vereniging zonder winstgevend doel.

De aldus bepaalde goederen omvatten de producten van de uitbating, van het beroep of van de
hierboven bedoelde bedrijvigheden.
B. In geval van landbouwramp;
1° de gronden met landbouw- of tuinbouwbestemming;
2° de teelten;
3° de oogsten;
4° de voor de landbouw nuttige dieren.
Art. 4. Is van toepassing van de huidige wet uitgesloten de schade veroorzaakt:
1° aan de schepen en boten zoals zij in de artikelen 1 en 271 van Boek II van het Wetboek van
Koophandel zijn bepaald;
2° aan de goederen of delen van goederen met weeldekarakter;
3° aan de goederen waarvan het bewezen is dat hun aanwezigheid, op het ogenblik van het
schadelijk feit, op de plaats waar zij geteisterd werden, in hoofde van geteisterde, een schuld, een
nalatigheid of een onvoorzichtigheid uitmaakt;

b) de hagel, uitsluitend voor de beplantingen, teelten en oogsten te velde die uitdrukkelijk door de
Koning aangeduid worden.
Afdeling 2. - Rechthebbenden.
Art. 5. § 1. Het recht op de financiële tegemoetkoming ontstaat op het ogenblik van de schade in
hoofde van degene die, op dat ogenblik:
1° eigenaar is van het geteisterde goed, zo het gaat om algemene rampen;
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a) de brand, de bliksem, de ontploffing, alsook de andere risico's die door de Koning aangeduid
worden op voorstel van de Controledienst voor de Verzekeringen ingesteld door de wet van 9
juli 1975, uitgezonderd de beplantingen, de teelten, de oogsten te velde, de gronderven en hun
aanleg of infrastructuuruitrusting;

FOD Binnenlandse Zaken

4° aan de in artikel 3 bepaalde goederen, telkens de schade veroorzaakt is door risico's die normaal
door verzekeringscontracten kunnen worden gedekt, namelijk:

2° het geteisterde goed uitbaat, zo het gaat om landbouwrampen behalve zo het gaat om rampen
betreffende de voor de landbouw nuttige dieren waarvoor dit recht in hoofde van hun eigenaar
ontstaat.
Het heeft hetzelfde karakter, roerend of onroerend, als het geteisterde goed.
§ 2. Voor de toepassing van de huidige wet, wordt geacht eigenaar te zijn van het goed, degene
die, op het ogenblik van de schade:
-

titularis is van een recht van erfpacht of van opstal;

-

huurder of koper is van een goed volgens een contract van " huurkoop " of van een contract van
verkoop op afbetaling.

Art. 6. § 1. Kunnen op de financiële tegemoetkoming geregeld bij deze wet aanspraak maken:
a) de natuurlijke personen die, op de datum van de schade, Belg zijn of onderhorigen zijn van een
andere Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Gemeenschap;
b) de andere natuurlijke personen, die, op de datum van de schade, een gewone verblijfplaats in
België hebben;
c) de openbare instellingen of de instellingen van openbaar nut, als dusdanig officieel erkend op de
datum van de schade;
d) de verenigingen zonder winstgevend doel die, op de datum van de schade, hun maatschappelijke
zetel in België hebben en die welke, zonder er hun maatschappelijke zetel te hebben, in België
bedrijvigheden uitoefenen behorende tot een openbare eredienst, de menslievendheid, de
opvoeding, het onderwijs, de cultuur, de sport, het wetenschappelijk onderzoek of de sociale
sector;
e) de andere rechtspersonen die, op de datum van de schade, in België, tegelijk:
-

hun maatschappelijke zetel of een bestendig bijkantoor hebben;

-

minstens een vast kantoor voor uitbating of van bedrijvigheden hebben.

§ 2. Als een geteisterd goed behoort tot een huwelijksgemeenschap, wordt de financiële
tegemoetkoming betrekking hebbende op dit goed met de helft verminderd als een van de
echtgenoten aan geen van de voorwaarden, bepaald onder a) en b) van § 1 voldoet.
§ 3. De natuurlijke of rechtspersonen die niet voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in § 1
worden toegelaten tot het genot van deze wet in de mate bepaald door internationale akkoorden of in
geval van wederkerigheid van de rechten op vergoeding uit hoofde van schade identiek aan deze
bedoeld bij deze huidige wet.
Art. 7. De personen die bijgedragen hebben tot het zich voordoen van de schade, worden van het
genot van de bij deze wet voorziene financiële tegemoetkoming uitgesloten, in de mate waarin het
ontstaan van de schade aan hun handeling of aan hun nalatigheid te wijten is.
Afdeling 3. - Vaststelling en aanwending van de financiële Staatstegemoetkoming.

Voor elk geteisterd goed, wordt het nettobedrag van de schade geacht gelijk te zijn aan de in
vorige alinea bedoelde kosten, na aftrek van de waardevermindering, op de dag van het schadelijk
feit, van het betrokken goed of van sommige van zijn elementen, ten gevolge van materiële of
economische vetusteit.
B. in geval van landbouwramp:
1° op basis van het werkelijk verlies berekend volgens de marktprijzen op de dag der teistering, voor
de teelten, oogsten en voor de landbouw nuttige dieren;
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A. in geval van algemene ramp, op basis van de normale kosten, op de dag van het schadelijk feit,
van de herstelling, van de wederopbouw of van de wedersamenstelling van de geteisterde goederen,
het bedrag van de overeenstemmende belastingen inbegrepen, rekening houdend met de
wederbruikbare delen of elementen, alsmede met de waarde van de terugverkrijgbare materialen of
elementen en van de wrakken of het schroot.

FOD Binnenlandse Zaken

Art. 8. § 1. De bij toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk in aanmerking genomen schade
wordt geraamd:

2° op basis van de wedersamenstelling volgens de normale staat van vruchtbaarheid voor de gronden
bestemd voor landbouw en tuinbouw.
§ 2. De Koning stelt bij een Ministerraad overlegd besluit de wijzen vast van het schatten van de
schade overeenkomstig de bepalingen van § 1 en volgens de aard van de geteisterde goederen.
Deze wijzen van schatten kunnen forfaitaire regelen omvatten zowel voor de bepaling van de omvang
van de schade als voor haar raming.
Art. 9. De financiële tegemoetkoming van de Staat bestaat:
A. in geval van algemene ramp:
1° in het toekennen van een herstelvergoeding berekend volgens de wijzen vastgesteld in artikel 10;
2° in het verlenen van de Staatswaarborg en het ten laste nemen door de Staat van interesten en
kosten betreffende de herstelkredieten tegen verlaagde rentevoet die voor de geteisterden worden
geopend, als aanvulling van de herstelvergoeding, onder de in artikel 11 bepaalde voorwaarden.
B. in geval van landbouwramp:
1° in het toekennen van een herstelvergoeding globaal berekend voor het geheel van de schade
gelegen door een zelfde getroffene, op basis van het netto totaal bedrag van deze schade en
volgens percentages veranderlijk per gedeelten van dit bedrag; deze percentages worden
vastgesteld door de Koning, bij besluit overlegd in Ministerraad;
2° in het toekennen van de Staatswaarborg en het ten laste nemen door de Staat van de interesten
en kosten van de herstelkredieten tegen verlaagde rentevoet die verleend worden door een
kredietorganisme erkend door het Landbouwinvesteringsfonds op basis van artikel 3 van de wet
van 15 februari 1961 houdende oprichting van dat Fonds en volgens de in hiernavolgend artikel 11
bepaalde voorwaarden.
Art. 10. § 1. Het bedrag van de in artikel 9, A, 1°, bedoelde herstelvergoeding wordt globaal berekend
voor het geheel van de schade gelegen door een getroffene, op basis van het nettototaalbedrag van
die schade, zoals het bepaald is in artikel 8, A), en op volgende wijzen:
1° het nettobedrag van de schade betreffende de roerende goederen bestemd voor dagelijks of
huiselijk gebruik bedoeld in artikel 3, A, 4°, wordt vastgesteld volgens forfaitaire schalen die worden
vastgesteld bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit en die zowel het maximum aantal van de
verschillende elementen, die in verhouding tot samenstelling van het gezin van de geteisterde voor
vergoeding in aanmerking worden genomen, bepalen als de eenheidsprijzen van deze elementen,
gebaseerd op de gemiddelde prijs in gewone hoedanigheid;
2° als vrijstelling wordt geen enkele vergoeding toegekend als het totaal nettobedrag der schade, die
kan in aanmerking genomen worden in hoofde van geteisterde, de [250 EUR] niet overschrijdt.
aldus gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 5. (inw. 1 januari 2002) (B.S. 30.08.2000)

Er wordt, als abattement, geen vergoeding toegekend tot een beloop van hetzelfde nettobedrag
der schade, als het totaal bedrag van de schade, aangenomen voor de berekening van de
herstelvergoeding, de vrijstelling overschrijdt.
Wanneer de schade betrekkelijk de vermogens, eigen of gemeen, van twee echtgenoten in totaal
de waarden van [250 EUR] te boven gaat, is er geen aanleiding tot toepassing van de in 2° hierboven
bedoelde vrijstelling op dat of die vermogens waarvan de schade lager is dan voormeld bedrag.

aldus gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 5. (inw. 1 januari 2002) (B.S. 30.08.2000)

Wanneer de getroffen goederen op de dag van de teistering in onverdeeldheid toebehoren aan
broeders en zusters of aan hun afstammelingen, al dan niet samen met ascendenten, of aan een kind
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In dat geval wordt het abattement van [250 EUR] dat overeenkomt met de eerste van de in 3°
hierna bedoelde schadeschijven bij voorrang op de gemene schade toegepast; het eventuele saldo of,
bij ontstentenis van gemene schade, de geheelheid van het abattement wordt toegepast op de schade
van de eigen vermogens in verhouding tot de respectieve bedragen ervan. Voor zover er na
toepassing van het abattement een rest blijft, wordt de eerste schijf van de schade van elk eigen
vermogen vergoed met toepassing van de coëfficiënt die geldt voor de schadeschijf begrepen tussen
[250 EUR] en [2.500 EUR].

FOD Binnenlandse Zaken

aldus gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 5. (inw. 1 januari 2002) (B.S. 30.08.2000)

of zijn afstammelingen en aan ascendent, en de schade betrekkelijk het totaal dezer goederen het
bedrag van [250 EUR] te boven gaat, met de vrijstelling niet toegepast worden wegens de betrokken
medeëigenaar of medeëigenaars die schade geleden hebben, lager dan dat bedrag.
aldus gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 5. (inw. 1 januari 2002) (B.S. 30.08.2000)

In het in voorgaand lid bedoelde geval wordt slechts eenmaal een abattement van [250 EUR], dat
overeenkomt met de eerste van in 3° hierna bedoelde schijven der schade, toegepast op het geheel
van de aan de onverdeelde goederen veroorzaakte schade en wordt het berekend naar verhouding
van het aandeel van elke medeëigenaar.
aldus gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 5. (inw. 1 januari 2002) (B.S. 30.08.2000)

Na toepassing van het aldus berekende abattement wordt het overschot van de eerste schijf van
de schade van ieder medeëigenaar vergoed op basis van de coëfficiënt, toepasselijk op de tussen
[250 EUR] en [2.500 EUR] begrepen schadeschijf.
aldus gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 5. (inw. 1 januari 2002) (B.S. 30.08.2000)

Het genot van de bepalingen van de drie voorafgaande alinea's is beperkt tot diegenen onder de
medeëigenaars, die daarenboven geen schade geleden hebben aan goederen vreemd aan de
onverdeeldheid;
3° als het aangenomen bedrag van de schade de vrijstelling bepaald onder 2°, 1e lid, overschrijdt,
wordt de herstelvergoeding berekend per schijven van het totaal nettobedrag der schade
aangenomen in hoofde van geteisterde, waarbij op elke schijf de overeenstemmende coëfficiënt
toegepast wordt, volgens de tabel hierna:

[Schijven van het netto totaal schadebedrag
(in euro)

Vergoedingscoefficienten

0 tot 250 (aftrekbaar)

0,0

250 tot 2 500

0,8

2 500 tot 15 000

1,0

15 000 tot 25 000

0,8

25 000 tot 37 000

0,6

37 000 tot 250 000

0,4

meer dan 250 000

0,0]

aldus gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 5. (inw. 1 januari 2002) (B.S. 30.08.2000)

De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het in 2° hierboven vastgestelde bedrag
van de vrijstelling, alsmede de in deze 3° bepaalde grenzen van de schijven aanpassen volgens de
evolutie van de gemiddelde algemene kosten van de wedersamenstelling of van de herstelling der
goederen, telkens als de officiële index van de kleinhandelsprijzen met 20 pct. is gestegen in
vergelijking met die welke betrekking heeft op de maand in de loop waarvan deze wet in werking
treedt;
4° de overeenkomstig de bepalingen van 3° berekende herstelvergoeding wordt vermeerderd:

De geteisterde die, als honoraria en kosten voor deskundig onderzoek, een bedrag zou hebben
betaald dat hoger is dan het uit bovenbedoelde schaal volgend bedrag, kan het ten onrechte
betaalde verschil van de deskundige of van zijn rechthebbenden terugvorderen en dit
niettegenstaande elke strijdige overeenkomst;
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b) met het bedrag van de honoraria en kosten van de deskundigen op wie de geteisterde voor de
vaststelling en de raming van zijn schade een beroep heeft gedaan, met het oog op het
opmaken van zijn aanvraag tot tussenkomst. Dit bedrag wordt berekend volgens een door de
Koning vastgestelde schaal.

FOD Binnenlandse Zaken

a) met de normale kosten van de bewarende maatregelen en werken met voorlopig karakter,
uitgevoerd op kosten van de geteisterde en als nuttig erkend voor het beperken van de schade;

5° de overeenkomstig de bepalingen van 3° berekende herstelvergoeding wordt verminderd:
a) met alle bedragen, door de Belgische of buitenlandse openbare machten, door internationale
organismen of door natuurlijke of rechtspersonen betaald, als dekking of als, volledig of
gedeeltelijk, herstel van de in deze wet bedoelde schade.
De uit dien hoofde betaalde of verschuldigde bedragen in uitvoering van verzekeringscontracten
die de geteisterde heeft afgesloten tegen risico's, andere dan die bepaald in artikel 4, § 2, worden
echter slechts tot een beloop van drie vierde ervan in mindering gebracht, eventueel met beperking
tot het bijkomend gedeelte van de vergoeding waartoe de betrokken schade aanleiding zou
gegeven hebben, als deze niet door een verzekeringscontract gedekt was geweest;
b) met de normale waarde, op het ogenblik van de schade, van de werken en leveringen met
definitief karakter, door de openbare machten of door instellingen van openbaar nut gedaan als
herstel van de in deze wet bedoelde schade. Deze werken of leveringen moeten gemeld
worden door de geteisterde aan de provinciegouverneur bevoegd voor het onderzoek van zijn
aanvraag tot tussenkomst krachtens artikel 19;
c) met de voorschotten aan de geteisterden toegekend in het raam van het Rampenfonds
hernomen op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van de Provinciale
Fondsen opgericht met het oog op de onmiddellijke hulp.
§ 2. Inzake landbouwschade zijn de hierboven onder 4° en 5° van § 1 bepaalde werkwijzen
toepasselijk voor het berekenen van de in artikel 9, B, 1°, bedoelde herstelvergoeding. In deze
aangelegenheid komt het bedrag der vrijstelling, evenals dat van het abattement, overeen met een
percentage van de waarde der geteisterde goederen die door in Ministerraad overlegd koninklijk
besluit bepaald wordt.
De bepalingen die voorkomen in § 1, 2°, lid 3 tot 8 inbegrepen, zijn eveneens van toepassing bij
een landbouwramp.
§ 3. De geteisterde mag in geen geval vergoedingen genieten hoger dan de kosten om de
vernielde of beschadigde goederen onder redelijke voorwaarden weder samen te stellen.
Art. 11. § 1. Het maximumbedrag van het herstelkrediet tegen verlaagde rentevoet, bedoeld in artikel
9, A, 2° en B, 2°, wordt beperkt tot het verschil tussen de normale kosten van de herstelling, van de
wederopbouw of van de wedersamenstelling van de geteisterde goederen, zoals deze kosten bepaald
worden in artikel 8, § 1, en het bedrag van de overeenstemmende vergoeding, vastgesteld in geval
van algemene ramp overeenkomstig artikel 10, § 1, 3° en, in geval van landbouwramp,
overeenkomstig artikel 9, B, 1°.
§ 2. Er wordt geen herstelkrediet toegekend:
1° voor de schade geleden door de roerende goederen bestemd voor dagelijks of huiselijk gebruik
bedoeld in artikel 3, A, 4°;
2° voor de schade die niet vergoed wordt bij toepassing van de vrijstelling bedoeld in artikel 10, § 1,
2°, eerste lid en § 2, eerste lid;
3° naar verhouding van de schade waarvoor de geteisterde vrijgesteld is van de in artikel 12 bedoelde
verplichting tot wederbelegging.

Art. 12. § 1. De geteisterde die de financiële tussenkomst geniet is op straffe van verval, gehouden
de vergoeding en het herstelkrediet te besteden aan de herstelling, de wederopbouw of de
wedersamenstelling van de geteisterde goederen en dit binnen de termijn van drie jaar te rekenen
vanaf de datum waarop de vergoedingsbeslissing definitief geworden is. Het is hem evenwel
toegestaan, over te gaan tot een nieuwe inrichting van de verschillende elementen die de vermelde
goederen samenstellen, op voorwaarde er noch de aard, noch de bestemming van te wijzigen.
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De aangenomen instellingen, de voorwaarden en de wijzen van opening der kredieten, evenals het
rentevoetgedeelte en de kosten waarvan de Staat de last op zich neemt, worden bij in Ministerraad
overlegd koninklijk besluit bepaald.
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§ 3. Onverminderd de bepalingen van de wet van 15 februari 1961 tot oprichting van een
Landbouwinvesteringsfonds, worden de herstelkredieten voor de geteisterden geopend door
kredietinstellingen die aan de staatscontrole zijn onderworpen en daartoe voor de verschillende
categorieën van goederen zijn aangenomen.

De wederbelegging gedaan in dezelfde voorwaarden, vóór de toekenning van de financiële
tegemoetkoming, is geldig.
§ 2. De Koning stelt de wijzen van toezicht op de wederbelegging vast en bepaalt de
voorwaarden waarin de vrijstelling van de wederbelegging of afwijkingen van de bepalingen van § 1
kunnen worden toegestaan.
In geval van vrijstelling van wederbelegging of van machtiging een vervangend onroerend goed te
verwerven, omvatten deze voorwaarden de beperking van de financiële tegemoetkoming die op de
overeenkomstig geteisterde goederen betrekking heeft tot het bedrag van de schade geraamd op
basis van de handelswaarde van deze goederen op de dag van het schadelijk feit, bij toepassing van
de bepalingen van artikel 10 en 11.
§ 3. Na het zich voordoen van een ramp, kan de Koning, bij besluit overlegd in Ministerraad,
hetzij de wederopbouw verbieden in de geteisterde zone of in zekere gedeelten hiervan van de
vernielde onroerende goederen, hetzij voor hun wederopbouw op dezelfde plaats bijzondere
bepalingen opleggen strekkende tot het beperken van de gevolgen van een nieuwe ramp.
Dit besluit kan een bijkomende financiële tegemoetkoming voorschrijven, in vergoeding of in
herstelkrediet, wegens de bijkomende kosten voortspruitend uit de wederopbouw van het goed op een
andere plaats of uit de bijzondere bepalingen bedoeld in voorgaande alinea en de wijzen van de
vaststelling en van de betaling van deze tegemoetkoming bepalen.
De Koning kan, in dezelfde voorwaarden, een bijkomende financiële tegemoetkoming
voorschrijven voor de gevallen waarin het verbod een onroerend goed op zijn oude ligging wederop te
bouwen of de bijzondere bepalingen opgelegd voor zijn wederopbouw op dezelfde plaats het gevolg
zijn van de toepassing inzake bouwvergunning, van de voorschriften van een plan van aanleg of van
een rooilijn.
§ 4.2 De organieke wet van 29 maart 1962 op de ruimtelijke ordening en de stedebouw,
gewijzigd bij de wetten van 22 april en 22 december 1970, wordt als volgt aangevuld:
1° bij artikel 37 van deze wet wordt het volgende lid toegevoegd:
" 8. voor de gebouwen of vaststaande inrichtingen vernield door een natuurramp als het verbod
van hun wederopbouw voortvloeit uit het koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 12, §
3, eerste alinea, van de wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen. "
2° bij punt 3 van artikel 43 van deze wet wordt het volgende lid toegevoegd:
"- op voorschriften van het koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 12, § 3, eerste
alinea, van de wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen
door natuurrampen. "
Afdeling 4. - Waarborgen van de herstelkredieten.

§ 2. Het bij § 1 ingesteld voorrecht heeft rang:
1° wat betreft de kredieten toegestaan voor het herstel van goederen die onroerend zijn van natuur of
door bestemming:
a) op het geteisterde goed, vóór alle voorrechten en hypotheken van vroegere datum;

2

Voor het Waalse gewest werd art. 12, § 4 gecodificeerd door BWG 1984-05-14, art. 1, B.St. 1984-05-25,
bijvoegsel
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Als het goed dat op de dag van de teistering in onverdeeldheid was, gezamenlijk
wedersamengesteld wordt door medeëigenaars waarvan slechts sommige een herstelkrediet hebben
bekomen, heeft het voorrecht betrekking op de totaliteit van het wederopgebouwd goed.
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Art. 13. § 1. De terugbetaling, in hoofdsom en nevensommen, van de in uitvoering van de bepalingen
van de artikelen 9, A, 2° en B, 2°, en 11 toegestane herstelkredieten wordt gewaarborgd door een
voorrecht, betrekking hebbende op de als wederbelegging herstelde, ingerichte, samengestelde of
verworven goederen, en op het geheel van de goederen en onroerende goederen van de begunstigde
van het krediet. Dit voorrecht kan door de akte van kredietopening echter tot sommige goederen
worden beperkt.

b) op de andere goederen van de schuldenaar en op alle goederen, andere dan het geteisterde
goed, die als wederbelegging, hersteld, ingericht, samengesteld of verworven worden, na de
voorrechten vermeld in de artikelen 19 en 20 van de hypotheekwet van 16 december 1851
evenals na alle voorrechten en hypotheken ingeschreven vóór de dag waarop het voorrecht
openbaar gemaakt wordt.
Als het geteisterde goed een onroerend goed is, dan is het voorrecht niet alleen toepasselijk
op de gebouwde gedeelten, voor de wederopbouw of de herstelling waarvan de kredieten
werden toegekend, maar ook op de gebouwde of niet gebouwde gedeelten die aan
eenhorigheid van de wederopgebouwde of herstelde onroerende goederen zijn of die hiermede
een feitelijk geheel vormen.
2° wat betreft de kredieten toegestaan voor de wedersamenstelling van alle andere goederen:
a) op de onroerende goederen, na het voorrecht waarvan de rang in letter a) van 1° hierboven is
bepaald en na alle andere voorrechten en hypotheken van vroegere datum;
b) op de andere goederen van de schuldenaar, vóór alle op handelszaken gevestigde voorrechten
en pandrechten, onder voorbehoud echter van het voorrecht van de gerechtskosten, evenals
van het in 3° van artikel 20 van de hypotheekwet van 16 december 1851 bedoeld voorrecht,
maar alleen voor zover dit laatste vóór de toekenning van het krediet werd gevestigd.
Art. 14. Als de geteisterde gebruik maakt van de machtiging weder op te bouwen op een ander
grondvlak dan dit van het geteisterde goed of een vervangend onroerend goed te verwerven:
1° Neemt het in artikel 13, § 1, bepaalde voorrecht slechts rang na de voorrechten en hypotheken
vroeger ingeschreven op het nieuw goed;
2° Nemen de op het geteisterde goed ingeschreven voorrechten en hypotheken in dezelfde orde rang
op het nieuw goed, maar na de vroeger ingeschreven voorrechten en hypotheken en, eventueel,
na het in artikel 13, § 1, bepaalde voorrecht.
De in 2° hierboven bedoelde voorrechten en hypotheken worden op het nieuwe goed ingeschreven
op initiatief van de schuldeisers wier voorrechten en hypotheken op het geteisterde goed waren
ingeschreven. Te dien einde legt de schuldeiser aan de hypotheekbewaarder een borderel voor, in
dubbel exemplaar, waarbij de op het geteisterde goed genomen inschrijvingen, waarvan de
inschrijving op het vervangingsgoed wordt gevraagd, nauwkeurig worden aangeduid. Bij dat borderel
voegt hij een attest van de Minister van [Binnenlandse Zaken]3 of van zijn gemachtigde, houdende
aanwijzing van het grondvlak waarop het onroerend goed zal wederopgebouwd worden, of van het
vervangend onroerend goed. Zo het geteisterde goed en het vervangingsgoed niet gelegen zijn in het
ambtsgebied van eenzelfde hypotheekkantoor, voegt hij, daarenboven, bij het borderel een
hypothecair getuigschrift, afgeleverd door de hypotheekbewaarder in wiens ambtsgebied het
geteisterde goed is gelegen.
Art. 15. § 1. Het bij artikel 13, § 1, gevestigd voorrecht heeft, wat betreft de onroerende goederen,
slechts uitwerking als het wordt openbaar gemaakt door inschrijving in het register van de
hypotheekbewaarder.

Om de in artikel 13, § 2, bepaalde rang te behouden, moet de inschrijving worden gevraagd binnen
de termijn van een maand te rekenen van de dag van de akte waarbij de kredietopening wordt
vastgesteld en zij vermeld dat het krediet wordt toegestaan voor het herstel van de goederen waarop
de inschrijving wordt gevraagd.

3

herverdeling van ministeriële bevoegdheden.
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De borderellen geven eveneens een nadere omschrijving van de eigendomstitel van de
schuldenaar.
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Om deze inschrijving te bewerkstelligen, legt het schuldeisend organisme aan de bewaarder hetzij
het origineel voor, hetzij een voor eensluidend verklaard afschrift van de kredietakte en voegt daarbij
een door hem ondertekend borderel in dubbel exemplaar en dat de inlichtingen bevat voorgeschreven
door artikel 83 van de hypotheekwet van 16 december 1851 en door de artikelen 12 en 16 van de wet
van 10 oktober 1913, wijzigende de hypoteekwet en de wet op de gerechtelijke uitwinning en
regelende opnieuw de organisatie van de hypotheekbewaring.

Wordt de inschrijving tegelijk op de te herstellen goederen en op andere goederen aangevraagd,
dan vermelden de akten en borderellen uitdrukkelijk de twee groepen goederen die met het voorrecht
worden bezwaard.
§ 2. De inschrijvingen van het voorrecht worden doorgehaald of verminderd onder de
voorwaarden, bepaald in de artikelen 92 tot 95 van de hypotheekwet van 16 december 1851.
De doorhaling of de vermindering kan door de bewaarder echter worden gedaan krachtens een in
twee originelen opgemaakte onderhandse akte en op vertoon van het borderel bevattende de
vermelding van de inschrijving van het voorrecht.
De bewaarder maakt op dit borderel melding van de gehele of gedeeltelijke doorhaling van de
inschrijving.
Art. 16. Op verzoek van het schuldeisend organisme, verleent de rechter der beslagleggingen, onder
wiens bevoegdheid de met een voorrecht bezwaarde goederen ressorteren, aan de krediettitel
uitvoerbare kracht.
HOOFDSTUK 3. - De procedure.
Afdeling 1. - Procedure in eerste aanleg inzake definitieve vergoeding.
Art. 17. § 1. De aanvraag tot financiële tegemoetkoming wordt aan de gouverneur van de provincie
van de plaats van de teistering gericht. Ze moet door de belanghebbende of door een advocaat
worden ondertekend.
Als de geteisterde goederen afhangen van een onverdeeldheid, kan de aanvraag ingediend
worden door een van de eigenaars in onverdeeldheid, namens die van zijn medeëigenaars in
onverdeeldheid, die hem daartoe volmacht gegeven hebben.
§ 2. De geteisterde die in verschillende provincies schade geleden heeft, richt zijn aanvraag,
betrekking hebbende op het geheel van zijn schade, aan de gouverneur van één deze provincies,
naar zijn keuze.
§ 3. De aanvraag bevat keuze van woonplaats in België.
De keuze van woonplaats is geldig voor de gehele procedure als zij niet gewijzigd wordt door een
verklaring, bij ter post aangetekende brief, gericht aan de gouverneur die de aanvraag tot
tegemoetkoming heeft ontvangen.
§ 4. De voorwaarden van vorm en termijn van indiening der aanvragen worden door de Koning
vastgesteld.
Art. 18. Een stelsel van prioriteiten, regelend de orde van de in onderzoeksstelling van de aanvragen
tot tegemoetkoming volgens wijzen vastgesteld door de Koning, kan door de gouverneur worden
toegepast, als hij oordeelt dat het aantal en de omvang van de teisteringen het noodzakelijk maken.
Art. 19. § 1. Het onderzoek van de aanvraag tot tegemoetkoming wordt gedaan door de
provinciegouverneur bij wie de aanvraag aanhangig is gemaakt, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 17 of door zijn gemachtigde.
Binnen het raam van dit onderzoek, wordt de vaststelling van de schade tegensprekelijk gedaan
tussen de deskundige aangewezen door de gouverneur en de belanghebbende geteisterde of zijn
gevolmachtigde.

Art. 20. § 1. De belanghebbende beschikt over een termijn van een maand te rekenen van de
ontvangst van de betekening van de aangetekende brief bedoeld in artikel 19, § 2, om aan de
gouverneur zijn instemming met de beslissing te doen kennen. Gedurende deze termijn wordt het
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§ 2. De gouverneur of zijn gemachtigde betekent gelijktijdig, bij ter post aangetekende brief met
ontvangstbewijs, aan belanghebbende en aan de Minister van Openbare Werken of de Minister van
Landbouw, naargelang van het geval, een voor eensluidend verklaard afschrift van zijn gemotiveerde
beslissing die uitspraak doet over de aanvraag en, als er aanleiding toe bestaat, het bedrag vaststelt
van de vergoeding en van het maximumbedrag, per categorie van goederen, van het aanvullend
herstelkrediet, met vermelding van de kredietinstellingen bevoegd voor het toekennen van dat krediet.
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Een afschrift van het verslag van de vaststelling van de schade wordt bij ter post aangetekende
zending aan de belanghebbende toegezonden.

dossier te zijner beschikking gehouden ten zetel van het provinciaal gouvernement voor inzicht zonder
verplaatsing.
§ 2. In geval van instemming van belanghebbende of bij gebrek aan voorziening van
zijnentwege overeenkomstig artikel 21, wordt de beslissing definitief, uitgezonderd als de Minister van
Openbare Werken of de Minister van Landbouw, naargelang van het geval, gebruik maakt van het in
hetzelfde artikel bedoelde recht op voorziening.
Afdeling 2. - Voorzieningsprocedure inzake definitieve vergoeding.
Art. 21. De belanghebbende, en, naargelang van het geval, de Minister van [Binnenlandse Zaken]4 of
de Minister van Landbouw, of hun gemachtigde, kunnen voorziening instellen, zich houdend aan de
bepalingen van artikel 22, bij het Hof van Beroep van het ambtsgebied waarin zich de provincie
bevindt waarvan de gouverneur in eerste aanleg heeft uitspraak gedaan.
Art. 22. § 1. De voorziening wordt ingesteld in de vorm van een verzoekschrift in zoveel exemplaren
als er betrokken partijen zijn. Het verzoekschrift wordt persoonlijk of door een advocaat ondertekend;
het wordt, op straffe van verval, bij de griffie van het Hof van Beroep ingediend, binnen de maand na
de ontvangst van de in artikel 19, § 2, bedoelde aangetekende brief.
§ 2. Het verzoekschrift vermeldt:
1° de dag, de maand en het jaar;
2° de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de eiser;
3° de beslissing waartegen de voorziening ingesteld wordt;
4° de beknopte opsomming van de grieven;
5° eventueel, naam en adres van de advocaat van de eiser.
Art. 23. Bij de ontvangst van de voorziening betekent de griffier van het Hof van Beroep deze, bij
gerechtsbrief, aan de bevoegde Minister of aan de belanghebbende, naargelang van het geval,
evenals, eventueel, aan de tussenkomende partij bedoeld in artikel 34 van de huidige wet, en vraagt
hij aan de gouverneur een voor eensluidend verklaard afschrift van de bestreden beslissing, vergezeld
van het dossier dat erop betrekking heeft.
De gouverneur is gehouden die stukken binnen de tien dagen na de opvraging te bezorgen.
Art. 24. De door de belanghebbende of door de Minister ingestelde voorziening biedt aan beide
partijen de mogelijkheid alle punten van de bestreden beslissing opnieuw ter sprake te brengen.
Art. 25. In het geval van voorziening ingesteld door de betrokkene is de Minister van Openbare
Werken of de Minister van Landbouw, naargelang van het geval, in de zaak betrokken.
Art. 26. Als tegen de beslissing voorziening is ingesteld door de belanghebbende of door de Minister,
op grond van artikel 21, kan de Minister of zijn gemachtigde, zonder te wachten totdat er door het Hof
van Beroep beslist geworden is en zonder nadelige erkentenis inzake rechten der partijen, overgaan
tot de provisionele uitvoering van de bestreden beslissing, in de mate dat hij er de gegrondheid niet
van betwist.
Afdeling 3. - Herzieningsprocedure.

2° als de belanghebbende bedrog heeft gepleegd;
3° als de beslissing werd gewezen op stukken of verklaringen die later vals of klaarblijkelijk onjuist
bevonden werden;
4° als de belanghebbende bij toepassing van artikel 7, geheel of gedeeltelijk, van het genot, van de
financiële tegemoetkoming had moeten of moet worden uitgesloten.
4

herverdeling van ministeriële bevoegdheden.
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1° als blijkt dat de belanghebbende niet aan de in artikel 6 bepaalde voorwaarden voldoet;
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Art. 27. § 1. Behalve wanneer zij het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorziening, kan de
definitief geworden vergoedingsbeslissing door de gouverneur die ze gewezen heeft in de volgende
gevallen vernietigd worden;

De aanvraag tot vernietiging wordt ingediend door de belanghebbende of door de Minister van
Openbare Werken of de Minister van Landbouw, naargelang van het geval, of hun gemachtigde.
§ 2. Onder hetzelfde voorbehoud als in § 1, kan de beslissing waarin materiële vergissingen
voorkomen door de gouverneur die ze gewezen heeft, verbeterd worden, hetzij ambtshalve, hetzij op
verzoek van de belanghebbende of van de Minister van Openbare Werken of de Minister van
Landbouw, naargelang van het geval, of hun gemachtigde.
Art. 28. De aanvraag tot vernietiging gegrond op artikel 27, § 1, of de aanvraag tot verbetering
gegrond op artikel 27, § 2, wordt ingediend bij met redenen omkleed verzoekschrift, dat gericht wordt,
bij ter post aangetekende brief, aan de gouverneur die de betrokken beslissing heeft gewezen.
De gouverneur onderzoekt de aanvraag in dezelfde vormen als de oorspronkelijke aanvraag. In
geval van aanvraag tot vernietiging doet hij bij een en dezelfde beslissing gezamenlijk uitspraak over
de vernietiging en over de grond van de zaak.
De in voorgaande alinea bedoelde beslissing evenals de verbeteringsbeslissingen gegrond op
artikel 27, § 2, zijn vatbaar voor dezelfde voorzieningen als de vernietigende of verbeterde
beslissingen.
Afdeling 4. - Voorschotprocedure.
Art. 29. § 1. Als bijzondere omstandigheden de definitieve vergoeding der schade geleden door de
geteisterde tijdelijk onmogelijk maken of als de omvang van de door de ramp veroorzaakte schade het
niet mogelijk maakt die vergoeding te regelen met de spoed vereist door de dringende aard van de uit
te voeren herstellingen of wedersamenstellingen, kan de provinciegouverneur of zijn gemachtigde
voorschotten op de financiële tegemoetkomingen toestaan.
De verlening van een voorschot brengt geen definitieve erkenning van de rechten van de
begunstigde met zich.
§ 2. Het voorschot wordt berekend op basis van een voorlopige beoordeling van de schade en
volgens de regelen bepaald in de artikelen 8 tot 11 voor de vaststelling van de definitieve vergoeding.
Het kan eventueel worden beperkt tot het bedrag nodig voor de uitvoering van de herstellingswerken
of van de wedersamenstellingen waarvan de dringende aard de toevlucht tot de voorschotprocedure
rechtvaardigt.
Art. 30. § 1. De voorschotbeslissing wordt door de gouverneur of zijn gemachtigde, hetzij
ambtshalve, hetzij op verzoek van de geteisterde gewezen. In dit laatste geval betekent de
gouverneur zijn beslissing van de belanghebbende binnen de maand van de ontvangst van de
aanvraag.
§ 2. De voorschotbeslissing is niet vatbaar voor voorziening.
§ 3. De bepalingen van artikel 12, betreffende de besteding van de financiële tegemoetkoming,
zijn op voorschotten toepasselijk.
HOOFDSTUK 4. - Rechten van derden.
Art. 31. Elke afstand of indeplaatsstelling inzake uit deze wet voortvloeiende rechten is nietig en
wordt geacht zich niet voorgedaan te hebben, uitgezonderd in de gevallen vermeld hierna:

3° wanneer het inbrengen in vennootschap betreft, waarvan de tegenwaarde bestaat uit
maatschappelijke rechten tot een bedrag van minstens de helft van de waarde van de financiële
staatstegemoetkoming.
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2° als de afstand van het goed zich voordeed vóór de teistering of als hij het gevolg is van de lichting
van een keuze van aankoop dagtekenend van vóór de teistering. Bij gebrek aan vaste datum
oordelen de provinciegouverneur bij wie de aanvraag tot tegemoetkoming overeenkomstig artikel
17 aanhangig gemaakt is of zijn gemachtigde en, in geval van voorziening, het Hof van Beroep
over de vroegere dagtekening, respectievelijk in eerste en in laatste aanleg;
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1° als er overdracht is tussen echtgenoten of tussen bloedverwanten of aanverwanten in de rechte lijn
of in de zijlijn, tot de vierde graad inbegrepen, waarbij de ontbinding van het huwelijk geen beletsel
is voor de toepassing van deze bepaling;

4° als de overdracht het gevolg is van de omvorming of van de ontbinding van een rechtspersoon of
van de samensmelting van verscheidene rechtspersonen;
5° als het recht op de vergoeding afgestaan of toegekend wordt door een akte van verdeling of door
een gelijkwaardige akte.
[wet van 9 juli 1984, art. 1. (B.S. 13.11.1984) - Iedere Belgische openbare macht, behalve de
Staat, of ieder publiekrechtelijk persoon of lichaam die aan de getroffene een geldsom heeft gestort in
de vorm van een renteloze lening, ten behoeve van de herstelling of wedersamenstelling van
geteisterde goederen, kan van de getroffene een onherroepelijke opdracht krijgen om het bedrag van
de vergoeding in ontvangst te nemen ten belope van de toegestane lening. De opdracht van betaling
zal worden vermeld in het beschikkend gedeelte van de beslissing van de provinciegouverneur,
bedoeld in artikel 19, § 2.]
Art. 32. § 1. Uitgezonderd in de hierna in § 2 bepaalde gevallen, kunnen de schuldeisers van de
geteisterde, zelfs de hypothecaire of bevoorrechte, geen beslag onder derden leggen op de in
uitvoering van deze wet toegekende herstelvergoedingen en herstelkredieten.
§ 2. Er kan echter op de herstelvergoeding beslag onder derden worden gelegd,
overeenkomstig het gemeen recht:
1° door de verkoper van het goed, tot het bedrag van het niet-betaalde deel van een geviseerd goed
dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een contract van " huurkoop " of van verkoop op afbetaling,
bedoeld in artikel 5, § 2;
2° door de belanghebbende, dienstverstrekkers of leveranciers, tot het verschuldigd blijvend bedrag
wegens diensten of leveringen verricht met het oog op het herstel of de wedersamenstelling van
het geteisterde goed;
3° door elke schuldeiser tot het bedrag dat niet aan de wederbeleggingsverplichting is onderworpen
krachtens een in uitvoering van artikel 12, § 2, verleende vrijstelling.
§ 3. De schuldeisers van de ondernemers van aanbestede werken uitgevoerd of uit te voeren
voor rekening van de geteisterden, als herstel van hun schade, kunnen, gedurende de uitvoering van
deze werken, geen beslag onder derden leggen noch verzet aantekenen wat betreft de bedragen,
toekomend aan de vermelde ondernemers van aanbestede werken, normaal af te nemen op de
vergoedingen of voorschotten toegekend krachtens deze wet.
Er wordt alleen maar uitzondering gemaakt voor de schuldvorderingen die als oorzaak hebben de
uitvoering zelf van de werken, zoals de lonen van de werklieden tewerkgesteld door de ondernemers
en de bedragen verschuldigd voor dienstverstrekkingen en leveringen van materialen of andere
voorwerpen gediend hebbende of dienende voor de werken van wederopbouw.
Na de definitieve ontvangst van de werken kunnen de schuldeisers van de ondernemers of van de
ondernemers van aanbestede werken beslag onder derden leggen of verzet aantekenen wat betreft
de bedragen die aan deze laatste verschuldigd zullen blijven, maar na betaling van alle bevoorrechte
schulden.
Art. 33. Beslag onder derden, verzet, afstand of opheffing van gerechtelijk beslag, met betrekking tot
de bij toepassing van deze wet verleende of te verlenen financiële tegemoetkoming en alle andere
betekeningen hebbende als voorwerp de betaling ervan te stuiten, moeten worden gedaan in handen
van de beheerder van de Nationale Kas voor Rampenschade, bedoeld bij artikel 35.

§ 2. Onverminderd de rechten van de Schatkist, kunnen de bevoorrechte of hypothecaire
schuldeisers anders dan de kredietinstellingen bedoeld bij artikel 11, § 3, vóór het verstrijken van een
termijn van drie jaar, te rekenen van de dag waarop de vergoeding van de schuldenaar kracht van
gewijsde heeft gekregen, hun pand niet doen verkopen, als de vernieling of de vermindering in waarde
van dat pand het gevolg is van een feit bedoeld in artikel 2 en het bedrag van de schade veroorzaakt
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Het recht op tussenkomst wordt aan deze schuldeiser slechts toegekend op voorwaarde dat hij zijn
titel en het bedrag van zijn schuldvordering, bij ter post aangetekende zending met bericht van
ontvangst, betekend heeft aan de bevoegde provinciegouverneur, vooraleer deze de in artikel 19, § 2,
bedoelde beslissing heeft betekend.

FOD Binnenlandse Zaken

Art. 34. § 1. Elke schuldeiser titularis van een hypotheekrecht of van een voorrecht op het geteisterd
goed, kan in de vergoedingsprocedure van zijn schuldenaar tussenkomen, met dezelfde rechten en in
dezelfde vormen en termijnen als deze laatste.

aan het onroerend goed 25 pct. overschrijdt van de bouwwaarde van dit goed op de datum van het
schadelijk feit.
[HOOFDSTUK 5. - [Schade aan goederen verzekerd tegen natuurrampen].
ingevoegd bij de wet van 21 mei 2003, art. 5. (inw. 1 maart 2006) (B.S. 15.07.2003) en aldus gewijzigd bij de
wet van 17 november 2005, art. 13. (inw. 1 maart 2006) (B.S. 11.10.2005)

Art. 34-1. Dit hoofdstuk is van toepassing:
a) op goederen die worden beschouwd als eenvoudige risico's in de zin van artikel 67 van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en die verzekerd worden, op het ogenblik van
het schadegeval, door een verzekeringsovereenkomst overeenkomstig de artikelen 68-1 en
volgende van dezelfde wet;
en
b) wanneer een in artikel 68-2 van dezelfde wet bedoelde [natuurramp] zich voordoet.
aldus gewijzigd bij de wet van 17 november 2005, art. 14. (inw. 1 maart 2006) (B.S. 11.10.2005)

Art. 34-2. De financiële tegemoetkoming wordt slechts toegestaan in de volgende gevallen:
1° wanneer een verzekeringsonderneming, met toepassing van artikel 68-8, § 2, van de voornoemde
wet van 25 juni 1992, het totaal van de door haar te betalen vergoedingen naar aanleiding van een
[natuurramp] heeft beperkt;
aldus gewijzigd bij de wet van 17 november 2005, art. 15, 1° (inw. 1 maart 2006) (B.S. 11.10.2005)

2° wanneer de verzekeringsonderneming, schuldenaar van de vergoeding haar verplichtingen niet
nakomt omwille één of meerdere van de volgende omstandigheden:
[...]
[a) ze maakt het voorwerp uit van een afstand of intrekking van toelating in België of van een, met
toepassing van artikel 71, § 1, derde lid en § 2, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen, opgelegd verbod van activiteit in België
aldus gewijzigd bij de wet van 17 november 2005, art. 15, 2° (inw. 1 maart 2006) (B.S. 11.10.2005)

[b) ze werd failliet verklaard.]
aldus gewijzigd bij de wet van 17 november 2005, art. 15, 2° (inw. 1 maart 2006) (B.S. 11.10.2005)

Art. 34-3. De financiële tegemoetkoming bestaat in het betalen van het gedeelte van de vergoeding
dat niet door de verzekeringsonderneming aan de begunstigden van de verzekeringsovereenkomsten
wordt betaald.
[De Nationale Kas voor Rampenschade komt tussen telkens wanneer de individuele grens van
tussenkomst van een verzekeringsonderneming is bereikt.]
aldus gewijzigd bij de wet van 17 november 2005, art. 16, 1° (inw. 1 maart 2006) (B.S. 11.10.2005)

[Wanneer het bedrag ten laste van de Nationale kas voor Rampenschade bedoeld bij artikel 35,
700 miljoen euro in geval van een aardbeving of 280 miljoen euro in geval van de andere verzekerde
gevaren bedoeld bij artikel 68-8, § 2, voornoemd overschrijdt, wordt de financiële tussenkomst
evenredig verminderd.]

Zodra de verzekeringsonderneming dit bedrag heeft ontvangen, keert zij het uit aan de
rechthebbenden van de verzekeringsovereenkomsten.
[De Koning bepaalt de te volgen procedure door de verzekeringsondernemingen die voor rekening
van hun verzekerden een tussenkomst vragen van de Nationale Kas voor Rampenschade alsmede de
regels die als basis zullen dienen voor de vaststelling van het bedrag van deze tussenkomst en de
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Art. 34-4. Als een verzekeringsonderneming haar interventielimiet bereikt, zoals vastgesteld met
toepassing van artikel 68-8, § 2, van voornoemde wet van 25 juni 1992, dient zij bij de Nationale Kas
voor Rampenschade een dossier in, teneinde het bedrag van de vergoedingen te verkrijgen waarop
haar verzekerden recht hebben.
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aldus gewijzigd bij de wet van 17 november 2005, art. 16, 2° (inw. 1 maart 2006) (B.S. 11.10.2005)

modaliteiten van de uitbetaling van voorschotten of definitieve vergoedingen door de Nationale Kas
voor Rampenschade.]
aldus gewijzigd bij de wet van 17 november 2005, art. 17, 1° (inw. 1 maart 2006) (B.S. 11.10.2005)

[Wanneer een verzekeringsonderneming haar verzekerden vergoedt boven de grens van haar
individuele tussenkomst, is zij gesubrogeerd ten belope van de voorgeschoten bedragen die deze
grens overschrijden in de rechten en vorderingen van deze verzekerden tegenover de Nationale Kas
voor Rampenschade.]
aldus gewijzigd bij de wet van 17 november 2005, art. 17, 2° (inw. 1 maart 2006) (B.S. 11.10.2005)

Art. 34-5. § 1. De Koning stelt de andere voorwaarden vast waaronder de financiële tegemoetkoming
kan worden toegekend.
§ 2. De gestorte financiële tegemoetkoming wordt herzien in de volgende gevallen:
1° wanneer het bewezen is dat het eerder toegekend bedrag, verkeerd werd berekend;
2° in geval van materiële vergissing.
Art. 34-6. In de gevallen bedoeld bij het 2° van artikel 34-2, oefent de Nationale Kas voor
Rampenschade een verhaal uit tegen de verzekeringsonderneming ten belope van de betaalde
vergoedingen.
De Nationale Kas voor Rampenschade treedt in de rechten van de benadeelden in zoverre ze de
schade heeft vergoed.
De indeplaatsstelling mag geen afbreuk doen aan de rechten die benadeelden die samen met de
Kas opkomen, persoonlijk zouden kunnen doen gelden. Deze benadeelden, met uitsluiting van de in
hun plaats gestelden, oefenen hun rechten uit bij voorkeur boven de Kas.
TITEL 2. - BEPALINGEN TOT REGELING VAN DE FINANCIERING.
HOOFDSTUK 1. - De Nationale Kas voor Rampenschade.
Art. 35. § 1. De uitgaven betrekking hebbende op de uitvoering van deze wet te weten:
-

de herstelvergoedingen bedoeld in artikel 9, A, 1°, en B, 1°,

-

de voorschotten bedoeld in artikel 29,

-

de intrestaandelen en de kosten voortspruitende uit de toekenning, door de aangenomen
instellingen, van de herstelkredieten bedoeld bij artikel 9, A, 2°, en B, 2°,

-

alle werkingsonkosten van de diensten belast met de uitvoering van de wet, [binnen de grenzen
vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit wat de wedden of lonen betreft van
de rijksambtenaren, van de ambtenaren van de provincies, de gemeenten of andere openbare
diensten, die bij deze diensten gedetacheerd zijn], worden ten laste genomen en betaald volgens
de wijzen vastgesteld door de Koning door de Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade opgericht bij
de wet van 19 mei 1948 en waarvan, op de datum van het van kracht worden van deze wet, de
benaming vervangen wordt door die van " Nationale Kas voor Rampenschade ".
aldus gewijzigd bij de wet van 28 december 1990, art. 65. (inw. 8 januari 1991)

[- de bij hoofdstuk V bedoelde financiële tegemoetkomingen.]

aldus gewijzigd bij de wet van 13 augustus 1986, art. 1 (B.S. 15.10.1986)

§ 2. Benevens de nieuwe bevoegdheden die haar krachtens deze wet worden toegekend,
behoudt de Nationale Kas voor Rampenschade de bevoegdheden welke aan de Zelfstandige Kas
voor Oorlogsschade werden toegekend door of bij toepassing van de wetten betreffende het herstel
der oorlogsschade aan private goederen, samengeordend op 30 januari 1954, van de wet van 14 april
1965 tot regeling van de financiële staatstussenkomst wegens schade aan private goederen
veroorzaakt in verband met de overgang van de Democratische Republiek Kongo tot de
onafhankelijkheid en van de wet van 7 mei 1965 houdende goedkeuring van het akkoord tussen het
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[De vergoedingen verschuldigd ter uitvoering van artikel 42 van deze wet worden eveneens ten
laste genomen en betaald op dezelfde wijze.]

FOD Binnenlandse Zaken

aldus gewijzigd bij de wet van 21 mei 2003, art. 6. (inw. Onbepaald) (B.S. 15.07.2003)

Koninkrijk België en de Organisatie der Verenigde Naties tot regeling van de kwestie der aanspraken
die Belgische onderdanen, welke in Kongo schade hebben geleden bij de Organisatie der Verenigde
Naties hebben doen gelden, gesloten bij wisseling van brieven gedagtekend te New York op 20
februari 1965.
Art. 36. Bij de Nationale Kas voor Rampenschade worden een " Nationaal Fonds voor Algemene
Rampen " en een " Nationaal Fonds voor Landbouwrampen " geopend, met het oog op het dekken
van de uitgaven die voortvloeien uit de toepassing der bepalingen van Titel I van deze wet.
Art. 37. § 1. Het " Nationaal Fonds voor Algemene Rampen " kan gestijfd worden als een ramp,
erkend door de Koning overeenkomstig artikel 2, § 1, 1°, zich voordoet:
1° door voorschotten van de Schatkist of door leningen op korte termijn aangegaan door de Nationale
Kas voor Rampenschade, mits machtiging van de Minister van Financiën en volgens de wijzen
vastgesteld door deze laatste;
2° door toelagen uitgetrokken op de begroting van het Ministerie van Financiën, indien zulks nodig is.
§ 2. De middelen van het Fonds zijn bovendien samengesteld:
1° uit de schenkingen en legaten gedaan aan de Kas ten bate van het Fonds;
2° uit de opbrengst van de belegging van zijn bezittingen;
3° [uit een gedeelte van de winst van de Nationale Loterij dat bij een in de Ministerraad overlegd
koninklijk besluit wordt bepaald.]
aldus gewijzigd bij de wet van 22 juli 1991, art. 28. (inw. 1 september 1991) (B.S. 31.07.1991)

[4°
eventueel door een gedeelte van de opbrengst van de jaarlijkse taksen op de
verzekeringsverrichtingen, zoals bepaald bij de artikelen 173 tot 183 van titel XII van het Wetboek der
met het zegel gelijkgestelde taksen. Voor het jaar 2006 wordt 26.700.000 euro toegewezen via het
toewijzingsfonds 66.80.B bedoeld in artikel 26 van de programmawet van 20 juli 2006.]
aldus gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, art. 27. (inw. 7 augustus 2006) (B.S. 28.07.2006)

Art. 38. § 1. De Koning kan, bij besluit overlegd in Ministerraad, ten bate van het " Nationaal Fonds
voor Landbouwrampen " een bijkomende belasting instellen op de premies of bijdragen betreffende de
verzekeringsovereenkomsten die, geheel of gedeeltelijk, de schade aan de in artikel 2, § 1, 2°,
bedoelde goederen dekken.
Dit besluit regelt het percentage en de wijzen van het vaststellen en van het innen van deze
belasting evenals haar duur. De belasting slaat op het geheel van genoemde premies en bijdragen.
Het percentage ervan mag 10 pct. van het basisbedrag waarop het berekend wordt niet overschrijden.
§ 2. Bij gebrek aan de middelen bedoeld in § 1, kan het " Nationaal Fonds voor
Landbouwrampen " gestijfd worden, als een ramp, erkend overeenkomstig artikel 2, § 1, 2°, zich
voordoet:
1° door voorschotten van de Schatkist of door leningen op korte termijn aangegaan door de Nationale
Kas voor Rampenschade, mits machtiging van de Minister van Financiën en volgens de wijzen
vastgesteld door deze laatste.
2° als het nodig is, door toelagen ingeschreven op de begroting van het Ministerie van Financiën.
§ 3. De middelen van het Fonds zijn bovendien samengesteld:
1° uit de schenkingen en legaten gedaan aan de Kas ten bate van het Fonds;

Art. 39. De Nationale Kas voor Rampenschade wordt belast met het beheer van de middelen van de
in artikel 36 bedoelde Fondsen.
Zij belegt de beschikbare middelen van deze Fondsen volgens de door de Minister van Financiën
bepaalde wijzen.
Art. 40. § 1. De bepalingen van de wet van 19 mei 1948 houdende instelling van een Zelfstandige
Kas voor Oorlogsschade, gewijzigd bij de wetten van 13 januari 1949, 7 maart 1960, 24 december
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3° uit een deel van de middelen bedoeld in artikel 37, § 2, 3°, door de Koning bepaald bij een in
Ministerraad overlegd besluit.
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2° uit de opbrengst van de belegging van zijn bezittingen;

1965 en 13 april 1971, met uitzondering van de artikelen 2, 7 tot 10, 12 en 18, zijn toepasselijk binnen
het raam van de opdracht, die aan de Nationale Kas voor Rampenschade werd aangewezen bij de
artikelen 35, § 1 en 39 hierboven.
§ 2. Artikel 20 van deze zelfde wet wordt opgeheven.
Art. 41. De verrichtingen van de Nationale Kas voor Rampenschade worden gevoegd bij de
ordeverrichtingen van de Thesaurie, om een rekening te openen onder de rubriek " Lopende
rekeningen van derden en waarop bij tussenkomst van de Minister van Financiën wordt beschikt ".
HOOFDSTUK 2. - Bijzondere toelagen.
Art. 42. [§ 1. De Staat kan aan de gemeenschappen, gewesten, provincies, gemeenten,
intercommunales, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, openbare instellingen die zijn belast
met de organisatie van de eredienst of van het verlenen van morele diensten op basis van een nietconfessionele levensbeschouwing en aan polders en wateringen, toelagen toekennen voor de
wederopbouw en wedersamenstelling van hun goederen die tot het openbaar domein behoren en die
vernield of beschadigd werden ten gevolge van een door de Koning erkende ramp.]
aldus gewijzigd bij de wet van 21 mei 2003, art. 7. (inw. Onbepaald) (B.S. 15.07.2003)

§ 2. De Koning stelt, bij besluit overlegd in Ministerraad, de verhouding vast waarin de
verschillende toelagen worden toegekend, de ministeriële departementen op de begroting waarvan
deze toelagen moeten worden uitgetrokken evenals de wijzen volgens welke de toelagen toegekend,
tot uitbetaling gemachtigd en uitbetaald worden.
TITEL 3. - DIVERSE BEPALINGEN.
HOOFDSTUK 1. - Strafbepalingen en vervallenverklaring van het recht op de financiële
tegemoetkoming.
Art. 43. Onverminderd de toepassing van het Strafwetboek, wordt gestraft met gevangenisstraf van
een tot drie jaar en met geldboete van 1 000 tot 100 000 frank, of met een van die straffen alleen:
1° hij die opzettelijk een valse aangifte doet en hij die er wetens en willens gebruik van maakt;
2° hij die tot staving van een aangifte een getuigschrift indient of inlichtingen verstrekt waarvan hij
weet dat zij onjuist zijn en hij die er wetens en willens gebruik van maakt;
3° hij die, belast met een opdracht van vaststelling van raming of van toezicht, opzettelijk een onjuist
verslag opmaakt en hij die er wetens en willens gebruik van maakt.
Art. 44. Al wie weigert stukken mede te delen of over te leggen of de voor de toepassing van deze
wet nodige inlichtingen te verstrekken wordt gestraft met een geldboete van 1 000 tot 10 000 frank.
Met dezelfde straf wordt gestraft al wie, na de begunstigde van de financiële tegemoetkoming
bijstand te hebben verleend, weigert het dossier te overhandigen, uitgezonderd als de geteisterde in
gebreke blijft de schattingskosten te betalen overeenkomstig de in artikel 10, § 1, 4°, b, bedoelde
wettelijke schalen.

Art. 47. Van het recht op de financiële tegemoetkoming kan, geheel of gedeeltelijk, vervallen worden
verklaard hij die, door bedrog, een grotere vergoeding dan die waarop hij recht heeft, poogt te
bekomen.
De provinciegouverneur of zijn gemachtigde of het Hof van beroep, naargelang van het geval,
spreekt de vervallenverklaring uit.
De ten onrechte ontvangen sommen worden teruggegeven.
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Art. 46. Als het blijkt of als er vermoeden is dat een der in de artikelen 43 en 44 bedoelde inbreuken
werd gepleegd, maakt de provinciegouverneur of zijn gemachtigde of elk ander door de Minister van
Openbare Werken of door de Minister van Landbouw, bijzonder aangesteld ambtenaar, procesverbaal op van zijn vaststellingen. Dit proces-verbaal wordt aan de Procureur des Konings
overgemaakt.
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Art. 45. De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, zonder uitzondering van hoofdstuk VII en
van artikel 85, zijn op de in artikelen 43 en 44 bepaalde inbreuken toepasselijk.

HOOFDSTUK 2. - Administratieve, fiscale en gerechtelijke bepalingen.
Art. 48. § 1. Met het oog op het organiseren in alle stadia van de vergoedingsprocedure, van het
toezicht op de aanvragen tot tegemoetkoming, kunnen de daartoe, door de provinciegouverneur
belast met het onderzoek van de aanvragen krachtens artikel 19, § 1, of door de Minister van
Openbare Werken of de Minister van Landbouw, naargelang van het geval, gemachtigde ambtenaren
overgaan tot alle vaststellingen, schattingen, controles, verhoren van derden en, over het algemeen,
tot alle opzoekingen en navorsingen die hen nuttig lijken.
Ze hebben daartoe de meest uitgebreide macht om kennis en afschrift te nemen, zonder
verplaatsing, van alle administratieve of gerechtelijke documenten of dossiers, van de handelsboeken
of van de andere boeken, van alle documenten, stukken en van het archief van de openbare
inrichtingen, van de inrichtingen van openbaar nut, van de vennootschappen en van de verenigingen.
§ 2. Als de overheden die beslissingsmacht hebben, getuigen horen, wordt het verhoor hiervan
gedaan overeenkomstig de artikelen 933 tot 944 van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 49. § 1. De provinciegouverneur, de Minister van Openbare Werken en de Minister van
Landbouw, of hun gemachtigde, kunnen, met het oog op het toezicht op de aanvragen tot
tegemoetkoming beroep doen op deskundigen buiten de administratie, die zij eventueel ambtshalve
kunnen aanwijzen.
Voor de uitvoering van hun opdracht hebben deze deskundigen de in artikel 48, § 1, bepaalde
machten. Zij leggen, in handen van de gouverneur, de bij artikel 2 van het dekreet van 20 juli 1831
voorgeschreven eed af.
De wijzen van het beroep doen op deze deskundigen, de verplichtingen die zij hebben evenals de
schalen van de hen toegekende vergoedingen worden door de Koning bepaald.
§ 2. De rijksambtenaren, de ambtenaren van de provincie, van de gemeenten of van andere
openbare diensten die tijdelijk aangewezen worden voor de toepassing van deze wet op de schade
voortspruitend uit een ramp kunnen, benevens de bij reglement voorziene vergoedingen voor
verplaatsing en voor verblijf, genieten een toelage voor bijzondere opdracht waarvan het bedrag en de
wijzen van toekenning vastgesteld worden door de Koning.
Art. 50. De Nationale Kas voor Rampenschade, ingesteld bij artikel 35, treedt tot het bedrag van de
toegekende vergoedingen, in de rechten en vorderingen van de begunstigden van deze wet, ten
opzichte van elke natuurlijke of rechtspersoon, alsmede van elke Belgische, buitenlandse of
supranationale publiekrechtelijke rechtspersoon, die gehouden is de vergoede schade geheel of ten
dele te dekken of te herstellen.
De begunstigden zijn gehouden alle documenten en stukken te verschaffen die hun gevraagd
worden voor de uitoefening van deze rechten en vorderingen, op straffe van terugbetaling van de
bedragen die de Nationale Kas voor Rampenschade, uit dien hoofde, niet zal kunnen terugverkrijgen.

§ 3. Wordt aan de in paragraaf 1 en paragraaf 2 hierboven voorgeschreven verplichtingen niet
voldaan, en onverminderd de eventuele toepassing van de in artikel 44 voorgeschreven
strafbepalingen, is de verzekeraar met de geteisterde hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling
van elk bedrag dat, ten gevolge van zijn verzuim, ten onrechte aan de geteisterde zou betaald
geweest zijn of waarvan de teruggave hem niet op tijd zou kunnen gevraagd geworden zijn.
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§ 2. Een voor eensluidend verklaard afschrift van elk voorstel tot betaling gedaan aan een
geteisterde, in uitvoering van een verzekeringscontract en bij wijze van vergoeding van de schade
veroorzaakt door de in § 1 bedoelde ramp, moet door de verzekeraar of zijn gemachtigde betekend
worden aan de gouverneur der provincie waar het geteisterd goed gelegen is, bij ter post
aangetekende brief, binnen de vijf dagen volgend op de datum van verzending van het voorstel aan
de belanghebbenden.
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Art. 51. § 1. Bij elke ramp die de toepassing van deze wet medebrengt krachtens artikel 2, moet elke
verzekeringsonderneming die erkend is of van de erkenning ontslagen is in het raam van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, aan de geteisterde die haar dat
vraagt, kosteloos twee voor eensluidend verklaarde afschriften afleveren van de
verzekeringscontracten die de goederen van de geteisterde dekken die gelegen zijn in de door de
ramp geteisterde streek en dit binnen de termijn van tien dagen te rekenen van de datum van de
ontvangst der aanvraag.

Art. 52. § 1. Alle vorderingen tot terugverkrijging van de ten onrechte betaalde sommen, alsmede alle
vorderingen tot teruggave, worden uitgeoefend door de Minister van Openbare Werken of door de
Minister van Landbouw in dezelfde vormen als inzake domeinen. Het dwangbevel wordt door de
daartoe door de bevoegde Minister gemachtigde ambtenaren uitgevaardigd; het wordt uitvoerbaar
gemaakt door de directeur-generaal van het bestuur belast met de samenordening van de uitvoering
van deze wet.
§ 2. Alle terugbetaalde of teruggekregen sommen worden gestort aan de Nationale Kas voor
Rampenschade bedoeld in artikel 35 en volgende van Titel II.
Art. 53. De bijstand onder bezwarende titel aan de begunstigden van deze wet, hetzij hij betrekking
heeft op de vaststelling en de raming van hun schade of op het uitwerken van hun aanvraag tot
tegemoetkoming, hetzij hij bestaat in hun vertegenwoordiging of in de verdediging van hun belangen
voor de bevoegde administratieve overheden, kan slechts worden aangeboden of verleend door een
advocaat of door een natuurlijke persoon bevoegd om het gebied van de betrokken schade, en
behorende tot een beroep voor de uitoefening waarvan een diploma of een besluit van de uitvoerende
macht wettelijk vereist is.
Art. 54. § 1. Van rechtswege zijn nietig:
1° alle verbintenissen strijdig met de bepalingen van artikel 53;
2° alle overeenkomsten waarbij, ter gelegenheid van een proces-verbaal van vaststelling of van
schatting, de begunstigde zich verbindt beroep te doen, voor het herstel van de geteisterde
goederen, op de deskundige die het proces-verbaal opgemaakt heeft of op een ander persoon
door deze deskundige aangewezen;
3° alle overeenkomsten waarbij het prijsgeven wordt bedongen van een bedrag van de
herstelvergoeding als vergoeding van een persoon die zijn bijstand aan de rechthebbende heeft
verleend.
§ 2. De terugvordering der bedragen die door de geteisterde werden gestort in uitvoering van
de in § 1 bedoelde verbintenissen en overeenkomsten kan vervolgd worden niettegenstaande
bevestiging of bekrachtiging.
Art. 55. Elke procedure evenals elke verrichting van onderzoek gedaan door de diensten belast met
de toepassing van deze wet is op kosten van de Staat.
De lonen van de gerechtsdeurwaarders en het getuigengeld worden geregeld zoals in strafzaken.
Art. 56. De personen die het beheer hebben, zelfs voorlopig, van de goederen van een geteisterde of
van een rechthebbende kunnen op geldige wijze al de bij deze wet bepaalde handelingen volvoeren,
kwijting geven van de vergoeding en de openingen van herstelkredieten aangaan. De ontvoogde
minderjarige heeft dezelfde bekwaamheid.
Art. 57. § 1. wijzigingsbepaling van art. 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek-, en
griffierechten
§ 2. wijzigingsbepaling van art. 265 van het Wetboek der registratie-, hypotheek-, en
griffierechten
§ 3. wijzigingsbepaling van art. 59/1 van het Wetboek der zegelrechten
§ 4. Met de helft worden verminderd de lonen verschuldigd aan de hypotheekbewaarders en
aan de ontvangers van de registratie uit hoofde van de inlichtingen verstrekt en van de formaliteiten
vervuld bij gelegenheid van de binnen het raam van deze wet vallende verrichtingen.

HOOFDSTUK 3. - Overgangsbepalingen.
Art. 60. De giften voor een bedrag of een waarde van ten minste duizend frank tussen 3 januari 1976
en 15 april 1976 toegestaan aan de gemeenten die door de overstromingen van januari 1976 werden
geteisterd, genieten hetzelfde fiscaal stelsel als de liberaliteiten bedoeld in artikel 71, § 1, 4° en 5°,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
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Art. 59. wijzigingsbepaling van art. 603 van het Gerechtelijk Wetboek

FOD Binnenlandse Zaken

Art. 58. wijzigingsbepaling van art. 71 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Dezelfde bepaling geldt voor de giften aan natuurlijke en rechtspersonen die aan de geteisterden
steun verlenen en door de Minister van Financiën speciaal erkend zijn.
Art. 61. Voor de uitvoering van artikel 60 zijn de in het voorgaande artikel bedoelde gemeenten en
personen verplicht aan de Administratie der Directe Belastingen, vóór 1 februari 1977, een lijst te
verstrekken met de vermelding van de identiteit en het adres van de schenkers alsook het bedrag of
de waarde van de gift.
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Art. 62. Deze wet is toepasselijk op de schadelijke feiten die zich vanaf 1 januari 1976 hebben
voorgedaan.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 AUGUSTUS 1976 TOT VASTSTELLING VAN DE VORM EN DE
TERMIJN VAN INDIENING DER AANVRAGEN TOT FINANCIËLE TEGEMOETKOMING WEGENS
SCHADE AAN PRIVATE GOEDEREN VEROORZAAKT DOOR NATUURRAMPEN [ALGEMENE
RAMPEN OF LANDBOUWRAMPEN]. (inw. 9 september 1976) (B.S. 09.09.1976)
Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen
veroorzaakt door natuurrampen, inzonderheid op artikel 17;
Op de voordracht van Onze Minister van Openbare Werken en van Onze Minister van Landbouw,
Artikel 1. De aanvragen tot tegemoetkoming bedoeld in artikel 17 van de wet van 12 juli 1976
betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen,
moeten ingediend worden in de vormen en volgens de wijzen die hierna worden bepaald.
Art. 2. De getroffene maakt slechts één aanvraag op voor het geheel van zijn geteisterde goederen.
Als het echtgenoten betreft, worden voor de schade aan de eigen goederen van ieder van hen en
voor de schade aan de gemene goederen afzonderlijk aanvragen opgemaakt.
Voor de goederen die op de dag van de teistering onverdeeld waren wordt een aanvraag
opgemaakt los van de aanvragen met betrekking tot de goederen die geheel aan ieder der medeeigenaars toebehoren.
Wanneer de aanvraag betreffende onverdeelde goederen door de belanghebbenden
gemeenschappelijk wordt ingediend, mag zij ondertekend worden door één der mede-eigenaars in
naam van diegenen zijner medegerechtigden die hem daartoe volmacht hebben gegeven. Zo de
aanvraag ondertekend wordt door een advocaat, dan moet deze, in ieder geval, zijn handtekening
laten voorafgaan door de vermelding van zijn lastgevers.
Art. 3. De aanvraag wordt opgemaakt in dubbel exemplaar op de speciale formulieren die door de
diensten van de bevoegde provinciegouverneur worden uitgereikt.
Zij wordt bij ter post aangetekende omslag gericht aan de gouverneur.
[…]
aldus gewijzigd bij het K.B. van 16 oktober 1978, art. 1. (B.S. 10.11.1978)

Art. 4. De aanvraag tot tegemoetkoming moet gesteund worden door alle bewijsstukken tot staving
van de hoedanigheid van de aanvrager alsmede het bestaan en de omvang der schade, zoals
getuigschrift van nationaliteit, statuut van de rechtspersoon, lijst van diegenen die de rechtspersoon
kunnen verbinden, uittreksel uit het register der aandeelhouders, uittreksel uit het handelsregister,
eigendomsbewijzen voor onroerende goederen, processen-verbaal van vaststelling van schatting der
schade, foto's, plannen, facturen, verklaringen van getuigen, van vervoerders, van depothouders,
enz., voor eensluidend verklaarde afschriften van de op het ogenblik der teistering lopende
verzekeringscontracten, afgeleverd door de verzekeraar overeenkomstig artikel 51, § 1, van de wet.
Alle bewijsstukken moeten in dubbel worden opgesteld, waarvan een exemplaar het origineel mag
zijn. Indien het origineel niet wordt voorgelegd dan moet een der exemplaren een afschrift zijn dat
voor eensluidend verklaard is door de burgemeester, of zijn afgevaardigde, van de gemeente waar
betrokkene zijn domicilie heeft.

De termijn bepaald in artikel 5, § 1 wordt verlengd tot 31 januari 1999 inbegrepen bij het K.B. van 18
december 1998, art. 1. (inw. 31 december 1998) (B.S. 29.12.1998)

§ 2. Nochtans mogen de personen die een geval van heirkracht of hun goede trouw kunnen
aanvoeren om de indiening buiten termijn van hun aanvraag te rechtvaardigen, deze aanvraag nog
indienen vóór het verstrijken van de derde maand volgend op de maand waarin hetzij het beletsel,
hetzij de redenen tot staving van hun goede trouw, hebben opgehouden te bestaan.
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aldus gewijzigd bij het K.B. 20 februari 1995, art. 1. (In werk. 24 februari 1995) (B.S. 24.02.1995)
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Art. 5. [§ 1. De aanvraag tot tegemoetkoming moet, op straf van uitsluiting, ingediend worden vóór
het verstrijken van de derde maand volgend op de maand waarin het koninklijk besluit houdende
erkenning van een algemene ramp of landbouwramp in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.]

§ 3. De gouverneur oordeelt, bij gemotiveerde beslissing, over het bestaan van de in § 2
hierboven bedoelde voorwaarden.
Ingeval de aanvraag verworpen wordt, kan belanghebbende tegen de beslissing van de
gouverneur voorziening instellen bij de Minister van Openbare Werken, of zijn afgevaardigde, ingeval
van algemene ramp, of bij de Minister van Landbouw, of zijn afgevaardigde, ingeval van
landbouwramp, en wel binnen de termijn van één maand te rekenen van de dag waarop hij de
betekening der verwerping ontvangen heeft.
De voorziening wordt ingesteld bij eenvoudige geschreven verklaring, bij ter post aangetekende
omslag. De bevoegde Minister of zijn afgevaardigde doet eveneens uitspraak bij gemotiveerde
beslissing.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
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Art. 7. Onze Minister van Openbare Werken en Onze Minister van Landbouw zijn belast, ieder wat
hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 AUGUSTUS 1976 BETREFFENDE DE WIJZEN VAN RAMING VAN
DE SCHADE AAN PRIVATE GOEDEREN VEROORZAAKT DOOR NATUURRAMPEN [ALGEMENE
RAMPEN]. (inw. 16 september 1976) (B.S. 16.09.1976)
Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen
veroorzaakt door natuurrampen, inzonderheid op artikel 3, A, 1°, 2°, 3°, en 5° en op artikel 8, § 1, A en
§ 2;
Op de voordracht van Onze Minister van Openbare Werken en op advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers.
Artikel 1. De raming der schade veroorzaakt aan de goederen bepaald in artikel 3, A, 1°, 2°, 3° en 5°
van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen
veroorzaakt door natuurrampen, gebeurt overeenkomstig de voorzieningen van dit besluit.
Art. 2. Voor de toepassing van de regels van raming bepaald in artikels 4 en 5 hierna, wordt een
schade als totaal beschouwd:
-

wat betreft de gebouwde onroerende goederen, wanneer minstens twee derden van het bouwwerk
vernield zijn;

-

wat alle andere goederen betreft, zodra de waarschijnlijke kosten van herstel, van instaatstelling of
van aanpassing van die goederen hun verkoopwaarde onmiddellijk vóór de teistering bereikt.

Art. 3. Zowel voor totale als voor gedeeltelijke schade omvatten de op de voorzieningen van artikel 8,
§ 1, A van voornoemde wet steunende ramingen, samen met de nodige rechtvaardigingen, de
bepaling in bestanddelen en waarden:
-

van het bruto-bedrag der schade;

-

van de materiële en eventueel economische vetusteit, die de minderwaarde uitmaakt, op de dag
van het schadelijk feit, van het goed of van sommige bestanddelen van het goed, welke,
overeenkomstig artikel 8, § 1, A, 2de lid van de wet, van het bruto-bedrag der schade moet
afgetrokken worden;

-

van de wederverbruikbare delen of elementen, van de voor recuperatie vatbare materialen of
elementen, wrakken en oud ijzer, eveneens af te trekken van de brutoschade, overeenkomstig
artikel 8, § 1, A, 1ste lid van de wet;

-

van de nodige afbraken, van de wegruiming en van het vervoer van het puin;

-

van de werkelijke kosten, of, bij ontstentenis, van de raming van de voorlopige maatregelen of
werken tot bewaring, uitgevoerd op kosten van de getroffene en als nuttig erkend voor de
beperking van de schade, welke, overeenkomstig artikel 10, § 1, 4°, a) van de wet, bij de
herstelvergoeding moeten gevoegd worden;

-

van de werkelijke kosten, of, bij ontstentenis, van de raming van de normale waarde, op de dag der
teistering, van de werken en leveringen van definitieve aard door de openbare overheden of door
instellingen van openbaar nut uitgevoerd tot herstel der schade, welke, overeenkomstig artikel 10,
§ 1, 5° b) van de wet, afgetrokken moeten worden van de herstelvergoeding.

Art. 4. § 1. Het bruto-bedrag van een totale schade wordt, al naar gelang het geval, vastgesteld:

3° voor de lichamelijke roerende goederen die als uitrusting dienen voor een nijverheids-, ambachts-,
handels-, landbouw- of tuinbouwbedrijf, voor de uitoefening van een beroep of voor de
werkzaamheden van instellingen en verenigingen bedoeld in artikel 3, A, 5° van de wet: op basis
van de aanschaffingsprijs, in nieuwe staat, van het vernielde goed, met inbegrip, eventueel, van de
vervoer- en montagekosten, evenals van de eraan verbonden taksen en rechten rekening houdend
met de evolutie van die prijs sedert de datum der aanschaffing, maar zonder dat het aldus
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2° voor de niet gebouwde onroerende goederen, inbegrepen de bosaanplantingen: op basis van de
kosten van wedersamenstelling van het goed in zijn staat van uitbating of van rendement
onmiddellijk vóór de teistering;

FOD Binnenlandse Zaken

1° voor de gebouwde onroerende goederen: in wederopbouwwaarde, hetzij volgens gedetailleerd
bestek, hetzij volgens gebouwde kubieke meter, hetzij volgens gebouwde vierkante meter, en op
basis van de gemiddelde eenheidsprijzen, taksen inbegrepen, die op de dag der teistering in de
streek gangbaar waren;

bekomen bedrag de normale aanschaffingsprijs, onmiddellijk vóór de teistering, van een goed dat
gelijkwaardig is op gebied van gebruik en rendement, mag overtreffen;
4° voor de koopwaren, producten en voorwerpen, vervaardigd, geoogst of verworven door de
getroffene met het oog op de verkoop: op basis van de normale verkoopprijs, winst uitgesloten;
5° voor de koopwaren, producten en voorwerpen in aanmaak: op basis van de kosten die werkelijk
gedaan werden om hun aanmaakstadium op de dag der teistering te bereiken, zonder dat het
aldus bekomen bedrag de normale verkoopprijs mag overtreffen van het afgewerkte product, winst
uitgesloten, met inbegrip van de eraan verbonden taksen en rechten maar onder aftrek van de niet
gedane kosten;
6° voor de grondstoffen, voorraden en producten die de getroffene opgeslagen heeft ten behoeve van
zijn onderneming, bedrijf of instelling: op basis van de normale kostprijs van die goederen zoals zij
geleverd worden op de zetel van de onderneming, het bedrijf of de instelling;
7° voor de geoogste producten, het levend vee, de paarden, de kleine fokkerijdieren en de andere
dieren met professionele bestemming: op basis van de gemiddelde prijzen van de marktberichten
onmiddellijk vóór de teistering of, bij ontstentenis van dergelijke marktberichten, op basis van
forfaitaire prijzen die door de Minister van Openbare Werken bepaald worden bij elke ramp;
8° voor de oogsten te velde, vruchten en groenten bestemd voor de verkoop en nog niet tot rijpheid
gekomen: op basis van de gemiddelde verkoopprijzen, winst uitgesloten, berekend overeenkomstig
7° hierboven, van dezelfde producten zoals zij geoogst zijn en gereed voor de verkoop, onder
aftrek van de niet gedane kosten;
9° voor de bomen, struiken en planten dienend voor het bedrijf of bestemd voor de handel: op basis
van de waarde van hun te gelde making in normale omstandigheden, winst uitgesloten, of, indien
zij de ouderdom voor uitbating nog niet hadden bereikt, op basis van de tot de dag van hun
vernieling gedane kosten, verhoogd met hun herplantingskosten;
10° voor alle goederen die hierboven niet uitdrukkelijk worden aangeduid, inbegrepen de
beweegbare woonlokalen: naar analogie, met de voorgaande regels als leidraad, al naar de aard
en de kenmerken van het goed.
§ 2. De schade wordt echter enkel als bestaande beschouwd:
-

wat betreft de in 4° en 6° van § 1 hierboven bedoelde goederen, tot hoogstens de hoeveelheden
die aan de normale voorraden beantwoorden, in verhouding met de aard en de omvang van de
onderneming, het bedrijf of de instelling;

-

wat betreft de goederen bedoeld in 7° van dezelfde paragraaf, alleen voor de dieren die voorkomen
op de marktberichten of, bij ontstentenis op de tabellen van de forfaitaire prijzen door de minister
bepaald.

Art. 5. § 1. Het bruto-bedrag van een gedeeltelijke schade wordt geschat op basis van een
gedetailleerd bestek, opgemaakt in waarde en volgens de gemiddelde prijzen die onmiddellijk vóór de
teistering gangbaar waren, van de herstelling, de instaatstelling of de aanpassing van het goed in
redelijke omstandigheden. In die gevallen hoeft de aftrek voor vetusteit slechts toegepast te worden
wanneer de schade betrekking heeft op volledige bestanddelen van een goed die afzonderlijk kunnen
vervangen worden.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
Art. 7. Onze Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.
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§ 2. Het overeenkomstig § 1 bepaalde bedrag mag in geen geval, na eventuele aftrek van de
waardevermindering wegens de vetusteit van het beschadigde deel van het goed op de dag der
teistering, de verkoopwaarde te boven gaan van het goed onmiddellijk vóór de teistering of, eventueel,
van het beschadigde deel van het goed in zijn staat op dat zelfde ogenblik.

FOD Binnenlandse Zaken

Voor de dieren die verwondingen of letsels opliepen, in zover ze bedoeld worden in artikel 4, § 2,
2de lid van dit besluit, wordt het bedrag der schade geacht gelijk te zijn aan de werkelijke kosten der
verleende zorgen.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 AUGUSTUS 1976 BETREFFENDE DE VERGOEDING DER
SCHADE AANGERICHT AAN ROERENDE GOEDEREN VAN DAGELIJKS OF HUISELIJK
GEBRUIK DOOR NATUURRAMPEN [ALGEMENE RAMPEN]. (inw. 30 september 1976) (B.S.
30.09.1976)
Gelet op de wet van 12 juli 1976, betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen, inzonderheid artikel 3, A, 4°, artikel 8, § 2, en artikel 10, § 1, 1°;
Op de voordracht van Onze Minister van Openbare Werken en op advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers.
Artikel 1. Voor financiële Staatstegemoetkoming komt alleen in aanmerking, onder de voorwaarden
gesteld bij de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen, de schade aan de roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik
waarvan de lijst en het aantal bepaald zijn:
1° in de bij dit besluit gevoegde tabellen I en II, wat betreft de stofferende meubelen, het huisgerief,
de klederen en hun toebehoren, die hierna " mobilaire eenheden " worden genoemd;
2° in de bij dit besluit gevoegde tabel III, wat betreft de motorvoertuigen voor gezinsgebruik, bepaald
in artikel 5, hierna.
Art. 2. Alleen de mobilaire eenheden die de getroffene in zijn aanvraag tot tegemoetkoming aangeeft
en die als verloren of volledig vernield erkend worden, komen in aanmerking.
Als volledig vernield wordt beschouwd de beschadigde mobilaire eenheid waarvan de
herstellingskosten, geraamd op het ogenblik van het schadelijk feit, de helft van het forfaitair bedrag
der schade dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, § 1, hierna, voor die eenheid vastgesteld
is, overtreffen.
Art. 3. § 1. Voor elke mobilaire eenheid worden het bedrag der schade en het maximum aantal
eenheden dat volgens de samenstelling van het gezin van de getroffene op de datum van de
teistering vergoedbaar is, forfaitair vastgesteld volgens de schalen die in de bij artikel 1, 1°, hierboven
bedoelde tabellen bepaald worden.
Voor de toepassing van die schalen worden beschouwd als deel uitmakend van het gezin op de
datum van de teistering de personen, bloed- of aanverwanten, die onder hetzelfde dak woonden en
gemeenschappelijk dezelfde huisraad gebruikten, toebehorend hetzij aan het gezinshoofd, hetzij in
mede-eigendom aan twee of meer onder hen.
Nochtans worden eveneens beschouwd als deel uitmakend van het gezin de personen die
bestendig ten dienste staan van gezinsleden van wie de gezondheidstoestand een voortdurende
bijstand vereist.
§ 2. Wanneer eenzelfde gezin meerdere woningen in gebruik had, wordt, voor de vaststelling
van de vergoedbare mobilaire eenheden, het geheel der in deze verschillende woningen geteisterde
roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik geacht één en dezelfde woning te stofferen.

In die gevallen wordt het aantal der voor vergoeding in aanmerking komende mobilaire eenheden
bepaald op grondslag van een theoretisch gezin samengesteld uit de twee echtgenoten en een aantal
kinderen dat overeenstemt met de normale bezetting van de slaapkamers, naar rata van maximum
aantal van twee kinderen van 7 tot 18 jaar, terwijl de overige kinderen beschouwd worden tussen 2 en
7 jaar oud te zijn.
Art. 5. De motorvoertuigen die niet aangewend worden voor de uitbating van een nijverheids-,
ambachts-, handels-, landbouw- of tuinbouwbedrijf, noch voor de uitoefening van een beroep, noch
voor de activiteiten van een instelling of een vereniging bedoeld in artikel 3, A, 5° van de wet van 12
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Art. 4. De schade aan de roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik die een verhuurde of
ter beschikking van een derde gestelde woning stofferen en die aan de eigenaar van die woning
toebehoren, wordt eveneens forfaitair vergoed overeenkomstig artikel 2 en de in tabellen I en II
bepaalde schalen.

FOD Binnenlandse Zaken

§ 3. De leden van een private vereniging bedoeld in artikel 6, § 1, littera d), evenals het vaste
personeel dat rechtstreeks aan de activiteiten van de vereniging deelneemt, worden beschouwd één
enkel gezin te vormen wanneer zij gemeenschappelijk eenzelfde gebouw of meerdere, een feitelijk
complex vormende, gebouwen betrekken.

juli 1976, kunnen, bij gelijkstelling met roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik, aanleiding
geven tot financiële tegemoetkoming, binnen de perken en volgens de wijzen die in de bij dit besluit
gevoegde tabel III bepaald zijn.
Nochtans mag het in aanmerking genomen bedrag der schade in geen geval de werkelijke
verkoopwaarde, op het ogenblik van het schadelijk feit, van het voertuig in de toestand waarin het zich
onmiddellijk vóór de teistering bevond, noch, bij gedeeltelijke teistering, de normale herstellingskosten
op diezelfde datum overtreffen.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
Art. 7. Onze Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. N. Bijlage: Tabellen houdende forfaitaire bepaling, in waarde en in aantal, van de vergoedbare
mobilaire eenheden.
TABELLEN VAN DE VERGOEDBARE MOBILA IRE EENHEDEN
Mathematische afrondingen, van toepassing op schadefeiten die zich vóór 1 januari 2002 hebben
voorgedaan.
TABEL I
o Hall
o Salon
o Eetkamer
o Bureel
o Slaapkamer
o Badkamer en Toilet
o Waskamer/Bergplaats
o Keuken
o Elektrische keukenapparaten
o Keukenbenodigdheden
o Allerlei
TABEL II
o Volwassen man
o Jongen van 12 tot 18 jaar
o Jongenvan3 tot 12 jaar
o Volwassen vrouw
o Meisje van 12 tot 18 jaar
o Meisje van 3 tot 12 jaar
o Kind tot 3jaar
TABEL III
o Motorvoertuigen voor privégebruik

TABEL I: STOFFERENDE MEUBELEN, HUISGERIEF EN TOEBEHOREN

VERGOEDBARE
MOBILAIRE
EENHEDEN

FF. BEDRAG /
EENHEID
(EUR)

MAXIMUM AANTAL EENHEDEN
PER HUISHOUDEN
1

2

3

4

5

+5
PERS

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

BIJZONDERE
BEPALINGEN

A. HALL
A.01
A.02
A.03
A.04

Tapijten
Schoenrek of -kast
Kapstok
Spiegel

75
75
25
35
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Directie Rampenschade

ARTIKEL

FOD Binnenlandse Zaken

TABELLEN HOUDENDE FORFAITAIRE BEPALING, IN WAARDE EN IN AANTAL, VAN DE VERGOEDBARE
MOBILAIRE EENHEDEN

ARTIKEL

A.05
A.06

VERGOEDBARE
MOBILAIRE
EENHEDEN

FF. BEDRAG /
EENHEID
(EUR)

MAXIMUM AANTAL EENHEDEN
PER HUISHOUDEN
1

2

3

4

5

+5
PERS

BIJZONDERE
BEPALINGEN

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

A.07

Paraplubak
15
Verlichtingselemente 35
n
Vensterstoffering
40

1

1

1

1

1

1

A.08

Hallkast

225 MAX

1

1

1

1

1

1

Wandkast
Vitrine- of
boekenkast
Zetel of meervoudig
zitmeubel

620 MAX
250 MAX

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

175 MAX

4

5

5

6

6

Salontafel
Bijzettafeltjes (per
set)
Verlichtingselemente
n
Verwarmingselement
(losstaand)
Kachel
Tapijten
Vensterstoffering

150 MAX
60

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

+1 p.p. 1 eenheid/zitplaats
(vb.:3zit= 3
eenheden x 7.000fr
= 21.000fr)
1
1

150

1

1

1

1

1

1

50

1

1

1

1

1

1

620 MAX
250 MAX
100

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

Klok of uurwerk
Diverse
versieringsvoorwerp
en
Boeken
Draagbare miniketen

75
250 MAX

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

125 MAX
100

1
1

2
1

2
1

3
1

3
1

3
2

Tuner
VersterkerC.D.- of platenspeler
Cassettedeck
Luidsprekers (set)
Platen, CD's en/of
cassettes
Fototoestel
T.V. toestel
Videorecorder
Stereo- of T.V.
meubel

125
125
125
100
175 MAX
125 MAX

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
3

200 MAX
420 MAX
250 MAX
125

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

250 MAX

1

1

1

1

1

1

75 MAX

4

6

6

8

8

450 MAX
50

1
1

1
1

+1
p.p
1
1

1
1

1
1

1
1

620 MAX
150

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

250 MAX
100

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

(over)gordijnen,
jaloezieën ...

B. SALON
B.01
B.02
B.03

B.04
B.05
B.06
B.07
B.08
B.09
B.10
B.11
B.12

B.13
B.14

B.15
B.16
B.17
B.18
B.19
B.20
B.21
B.22
B.23
B.24

(over)gordijnen,
jaloezieën ...
geen polsuurwerk

Draagbare radiocasette en/of
C.D.speler

C.02
C.03
C.04
C.05
C.06
C.07
C.08

Tafel
(verlengstukken
inbegr.)
Stoel
Buffet
Verwarmingselement
(losstaand)
Kachel
Verlichtingselemente
n
Tapijten
Vensterstoffering
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(over)gordijnen,
jaloezieën ...
mei 2011
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C.01

FOD Binnenlandse Zaken

C. EETKAMER

ARTIKEL

C.09
C.10

VERGOEDBARE
MOBILAIRE
EENHEDEN

FF. BEDRAG /
EENHEID
(EUR)

MAXIMUM AANTAL EENHEDEN
PER HUISHOUDEN
1

2

3

4

5

+5
PERS

Tafellaken
Bijkomende kastof
dressoir

50
450 MAX

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
2

Bureau
Bureaustoel
Informatica-materieel
Kantoormeubels
Klein bureaumaterieel

150
75
750 MAX
250 MAX
125 MAX

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
2
1

500 MAX
75 MAX
250 MAX

1 eenheid per persoon
1 eenheid per persoon
1 eenheid per persoon

375 MAX
110

of
één eenheid per koppel
1 eenheid per persoon

175

of
één eenheid per koppel

30

2 eenheden per persoon

45
50

of
2 eenheden per koppel
2 eenheden per persoon

BIJZONDERE
BEPALINGEN

D. BUREEL
D.01
D.02
D.03
D.04
D.05

E. SLAAPKAMER
E.01
E.02
E.03.a

Kleerkast
Nachttafel
Eenpersoonsbed

of
E.03. b
E.04. a

E.10

of
Tweepersoonsbed
Matras voor
eenpersoonsbed
of
Matras voor
tweepersoonsbed
Lakengarnituur of
dekbedovertrek voor
eenpersoonsbed
of
Lakengarnituur of
Dekbedovertrek voor
tweepersoonsbed
Deken of dekbed
voor
eenpersoonsbed
of
Deken of dekbed
voor
tweepersoonsbed
Bedsprei voor
eenpersoonsbed
of
Bedsprei voor
tweepersoonsbed
Matrasbeschermer
voor
eenpersoonsbed
of
Matrasbeschermer
voor
tweepersoonsbed
Hoofdkussen

E. 11

Tapijten

25

E.12

Wekker (radio)

35

E. 13

Verlichtingselementen

75

of
E.05.b
E.06.a
of

E.06.b
E.07a

of
E.07.b
E.08.a
of

E.08.b
E.09

Posten E.03 tot/met
E.09: kind tot 3 j.
niet meegerekend

of

75
35

2 eenheden per koppel
1 eenheid per persoon

of
50
25

één eenheid per koppel
1 eenheid per persoon
of

35
10

één eenheid per koppel
1 eenheid per persoon

75

1 eenheid per gebruikte
slaapkamer
1 eenheid per gebruikte
slaapkamer
1 eenheid per gebruikte
slaapkamer
1 eenheid per gebruikte
slaapkamer

(over)gordijnen,
jaloezieën ...

F. BADKAMER EN TOILET
F.01

Badkamermeubels

250 MAX

1
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1

1

1
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Directie Rampenschade

E.05.a

FOD Binnenlandse Zaken

of
E.04. b

Spiraalmatras of
lattenbodem
inbegrepen

ARTIKEL

VERGOEDBARE
MOBILAIRE
EENHEDEN

FF. BEDRAG /
EENHEID
(EUR)

MAXIMUM AANTAL EENHEDEN
PER HUISHOUDEN
1

2

3

4

5

+5
PERS

F.02

Badkamer- en
toiletartikelen

150 MAX

1

1

1

1

1

1

F.03
F.04
F.05

Badkamerlinnen
Verlichtingselement
Verwarmingselement
(losstaand)
Vensterstoffering

100 MAX
35
50

1
1
1

1
1
1

2
1
1

2
2
1

2
2
1

3
2
1

35

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

F.06

BIJZONDERE
BEPALINGEN

Handdoekenrek,
douchegordijn,
haardroger, badset,
...

(over)gordijnen,
jaloezieën, ...

G. WASKAMER / BERGPLAATS
G.01.a
of
G.01.b
G.02.a
of
G.02.b
G.03

Miniwash
of
Wasmachine
Droogzwierder
of
Droogkast
Was- en
strijkbenodigdheden

G.04
G.05
G.06

100
450 MAX
85

1

300 MAX
60 MAX

1

1

1

1
1
1

Strijkijzer
Bergkast of rek
Elektrische
stofzuiger
Elektrische
naaimachine

35
75
135 MAX

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

225 MAX

1

1

1

1

1

1

375 MAX
200 MAX

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

H.03
H.04
H.05.a
of
H.05.b

Keukenbuffetkast
Rek of tweede
keukenkast
Keukentafel
Keukenstoel
Kookplaat
of
Fornuis

125 MAX
30
150 MAX

1
2
1

1
2
1

1
3
1

1
4
1

1
5
1

2
+1 p.p.
1

350 MAX

1

1

1

1

1

1

H.06.a
of
H.06.b

(Microgolf)oven
150 MAX
of
Multifunctionele oven 300 MAX

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

H.07
H.08
H.09
H.10
H.11

Koelkast
Diepvriezer
Vaatwasmachine
Verlichtingselement
Verwarmingselement
(losstaand)
Keukenlinnen
Vensterstoffering

375 MAX
350 MAX
450 MAX
35
50

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

50
35

1
1

1
1

1
1

2
1

2
1

2
1

15
35
25
60
55

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

75

1

1

1

1

1

1

G.07

Strijkplank,
droogrek, wasmand,
…

H. KEUKEN

Niet vergoedbaar in
combinatie met
H.05b

(over)gordijnen,
jaloezieën ...

I. ELEKTRISCHE KEUKENAPPARATEN
I.01
I.02
I.03
I.04
I.05.a
of
I.05.b

Koffiemolen
Koffiezetapparaat
Broodrooster
Frituurketel
Wafelijzer of croquemonsieur of vleesgrill
of
Combinatie van
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H.12
H.13

1 geheel: kookplaat
+ oven

FOD Binnenlandse Zaken

H.01
H.02

VERGOEDBARE
MOBILAIRE
EENHEDEN

ARTIKEL

I.06
I.07.a
of
I.07.b
I.08
I.09
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14

I.05.a
Allessnijder
Mixer
of
Keukenrobot
Elektrisch mes
Elektrische
waterkoker
Barbecue, fondue- of
gourmetstel
Elektrische fruit
/groentepers
Elektrische
blikopener
Schotelverwarmer
Kruimeldief

FF. BEDRAG /
EENHEID
(EUR)

MAXIMUM AANTAL EENHEDEN
PER HUISHOUDEN
1

2

3

4

5

+5
PERS

40
25

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

100
25
30

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

50

1

1

1

1

1

1

20

1

1

1

1

1

1

25

1

1

1

1

1

1

35
25

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

BIJZONDERE
BEPALINGEN

J. KEUKEN-BENODIGDHEDEN
J.01
J.02
J.03
J.04
J.05
J.06
J.07

Kookpan
Steelpan
Braadpan
Snelkookpan
Waterketel
Keukenweegschaal
Kleine keukenbenodigheden

20
10
15
75
20
15
150 MAX

3
2
2
1
1
1
1

3
2
2
1
1
1
1

4
2
2
1
1
1
1

4
2
2
1
1
1
1

4
2
2
1
1
1
1

5
3
3
1
1
1
1

J.08

Eetservies

125

1

1

1

1

1

2

J.09
J.10
J.11

Koffieservies
Glasservies
Bestek

60
50
60

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
2

210 MAX

1

1

1

1

1

1

50
50

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

60
125
75

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

60

1

1

1

1

1

1

Botervlootje, peperen zoutvat,
voorraaddozen,
afwaskom,
afdruiprek,...
Borden,
serveerkommen, …

K. ALLERLEI

K.03
K.04
K.05
K.06
K.07
K.08

Schuurmachine
Gereedschapsartikel
en (niet elektrisch)

50
125 MAX

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

K.09
K.10

Tuinmeubels
Autobenodigdheden

175 MAX
60 MAX

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

2
1

K.11

Poetsgerei en producten
Valies
Voedingswaren
Dranken
Brandstof

25

1

1

1

1

1

2

25
75
35
125 MAX

1 eenheid per persoon
1
1 1
2
2
1
1 1
2
2
1
1 1
2
2

3
3
3

K.12
K.13
K.14
K.15
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Decoupeer-,
cirkelzaag, ...
Hamer, zaag,
ladder,
verlengsnoer, ...
Bagagerek,
startkabels, …

mei 2011

Directie Rampenschade

of
K.01.b
K.02

Aangedreven
grasmachine
of
Handgrasmaaier
Elektrische
heggenschaar
Dompelpomp (los)
Hogedrukreiniger
Elektrisch
boormachine
Elektrische zaag

FOD Binnenlandse Zaken

K.01.a

TABEL II: KLEDIJ, SCHOEISEL EN PERSOONLIJKE ARTIKELEN

ART.

BEDRAG
(EUR)

BESCHRIJVING

AANTAL
EENHED
EN

L. VOLWASSENMAN
L.01
L.02
L.03
L.04
L.05
L.06
L.07
L.08
L.09
L.10
L.11
L.12
L.13
L.14
L.15
L.16

Scheerapparaat
Fiets
Horloge
Brieventas
Regenscherm
Sportzak
Aktentas
Schoeisel
Ondergoed (incl. sokken, kousen)
Bovenkledij (hemden, shirts, polos, truien, sweaters)
Broeken (incl. short, zwembroek)
Jassen (blouson, parka, overjas, vest)
Kostuums
Nachtkledij (incl. kamerjas)
Toebehoren (broeksriem, hoofddeksel, handschoenen, zakdoeken, ...)
Werkpak, overall, trainingspak

50
250
25
20
10
15
25
110
50
125
125
200
200
60
50
75

1
MAX 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

75
175
25
15
10
15
25
100
35
100
100
150
150
50
25
75

MAX 1
MAX 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

60
150
15
15
20
100
35
100
100
125
75
50
25

MAX 1
MAX 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25
250
25

1
MAX 1
1

M. JONGEN VAN 12 TOT 18 JAAR
M.01
M.02
M.03
M.04
M.05
M.06
M.07
M.08
M.09
M.10
M.1 1
M.12
M.13
M.14
M.15
M.16

Speelgoed
Fiets
Horloge
Brieventas
Regenscherm
Sportzak
Aktentas of schooltas
Schoeisel
Ondergoed (incl. sokken, kousen)
Bovenkledij (hemden, shirts, polos, truien, sweaters)
Broeken (incl. short, zwembroek)
Jassen (blouson, parka, overjas, vest)
Kostuums
Nachtkledij (incl. kamerjas)
Toebehoren (broeksriem, hoofddeksel, handschoenen,...)
Werkpak, overall, trainingspak

Speelgoed
Fiets
Horloge
Sportzak
Schooltas
Schoeisel
Ondergoed (incl. sokken, kousen)
Bovenkledij (hemden, shirts, polos, truien, sweaters)
Broeken (incl. short, zwembroek)
Jassen (blouson, parka, overjas, vest)
Vrijetijdskledij
Nachtkledij (incl. kamerjas)
Toebehoren (broeksriem, hoofddeksel, sjerp, handschoenen,...)

O. VOLWASSEN VROUW
O.01
O.02
O.03

Ladyshave
Fiets
Horloge

- 30 -

mei 2011

Directie Rampenschade

N.01
N.02
N.03
N.04
N.05
N.06
N.07
N.08
N.09
N.10
N.1 1
N.12
N.13
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N. JONGENVAN3TOT12JAAR

O.04
O.05
O.06
O.07
O.08
O.09
O.10
O.11
O.12
O.13
O.14
O.15
O.16
O.17
O.18

Brieventas
Regenscherm
Sportzak
Aktentas
Handtas en/of beautycase
Schoeisel
Ondergoed (incl. kousen, panty's,...)
Bovenkledij (hemden, shirts, polos, truien, sweaters)
Rokkenenbroeken (incl.shorten)
Jurken
Jassen (blouson, parka, overjas, vest)
Mantelpakken
Nachtkledij (incl. kamerjas)
Toebehoren (broeksriem, hoofddeksel, handschoenen, zakdoeken, ...)
Vrijetijdspak, training

20
10
15
25
35
125
150
175
200
150
200
200
75
100
75

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

75
175
25
15
10
15
25
30
100
100
125
125
100
150
125
50
50
75

MAX 1
MAX1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

60
150
15
15
20
100
35
100
100
75
125
75
50
30

MAX 1
MAX 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50
30
200
75
250
100
75

MAX 1
1
MAX 1
MAX 1
MAX 1
1
1

100

1

P. MEISJE VAN 12 TOT 18 JAAR
P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06
P.07
P.08
P.09
P.10
P. 11
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18

Speelgoed
Fiets
Horloge
Brieventas
Regenscherm
Sportzak
Aktentas of schooltas
Handtas of beautycase
Schoeisel
Ondergoed (incl. kousen, panty's, ...)
Bovenkledij (hemden, shirts, polos, truien, sweaters)
Rokken en broeken (incl. shorten)
Jurken
Jassen (blouson, parka, overjas, vest)
Mantelpakken
Nachtkledij (incl. kamerjas)
Toebehoren (broeksriem, hoofddeksel, handschoenen, zakdoeken, ...)
Vrijetijdspak, training

Speelgoed
Fiets
Horloge
Sportzak
Schooltas
Schoeisel
Ondergoed (incl. sokken, kousen)
Bovenkledij (hemden, shirts, polos, truien, sweaters)
Rokken en broeken (incl. shorten)
Jurken
Jassen (blouson, parka, overjas, vest)
Vrijetijdskledij
Nachtkledij (incl. kamerjas)
Toebehoren (broeksriem, hoofddeksel, sjerp, handschoenen, ...)

R. KIND TOT 3 JAAR
R.01
R.02
R.03
R.04
R.05
R.06
R.07
R.08

Speelgoed
Loopstoeltje of fietsje
Kinderwagen
Zitwagentje (buggy), toebehoren inbegrepen
Babymeubels (park, relax, stoel, wieg of bed,...)
Beddegoedentoebehoren
Babybenodigdheden (luierkussen, zuigflessen, flessenverwarmer, badje,
...)
Schoeisel
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Q.01
Q.02
Q.03
Q.04
Q.05
Q.06
Q.07
Q.08
Q.09
Q.10
Q. 11
Q.12
Q.13
Q.14
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Q. MEISJE VAN 3 TOT 12 JAAR

R.09
R.10
R.11
R. 12
R.13
R.14
R.15

Ondergoed (incl. sokken, kousen)
Bovenkledij (hemden, shirts, polos, truien, sweaters)
Rokken en broeken (incl. shorten)
Kruippakken/joggings/kleedjes
Jassen/broekpakken
Nachtkledij
Toebehoren (muts, wanten, sjaal...)

35
75
85
100
125
50
30

1
1
1
1
1
1
1

TABEL III: MOTORVOERTUIGEN VOOR PRIVE-GEBRUIK

S.02
S.03
S.04
S.05
S.06

Automobiel tot 8 PK.
Automobiel van 8 t/m
11 PK.
Automobiel vanaf 12
PK.
Motorfiets tot/met
500 cc.
Motorfiets hoger dan
500cc.
Bromfiets (max. 40
km/uur)

8125
10000

5000

0

0

1

1

1

1

12500

6250

0

0

0

0

1

1

3125

1750

5000

2500

750

375

1

2

3

4

5

+5
PERS

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
2
bij GEBREK aan auto
OF
0
0
1
1
1
1
bij BEZIT van auto
1
1
2
2
2
3
bij GEBREK aan auto EN motorfiets
OF
0
0
1
1
1
2
bij GEBREK aan auto OF motorfiets
OF
0
0
0
0
0
1
bij BEZIT van auto EN motorfiets
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VERGOEDBARE
MOBILAIRE
EENHEDEN

MAXIMUM AANTAL EENHEDEN PER
HUISHOUDEN
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ART.

MAX.
BEDRAG BIJ
GEDEELTE
LIJKE
SCHADE
(INCL. BTW)
(EUR)
4250

MAX. BEDRAG
BIJ TOTALE
SCHADE (INCL.
BTW) (EUR)
(EUR)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 FEBRUARI 1977 TOT BEPALING VAN DE VOORWAARDEN EN
DE WIJZEN VAN OPENING VAN DE HERSTELKREDIETEN INZAKE NATUURRAMPEN, EN VAN
HET RENTEVOETGEDEELTE EN DE KOSTEN WAARVAN DE STAAT DE LAST OP ZICH NEEMT.
(inw. 5 maart 1977) (B.S. 05.03.1977)
Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 11;
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, van Onze Minister van Landbouw, van Onze
Minister van Openbare Werken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers.
Artikel 1. De aanvraag om herstelkredieten wordt door de verzoeker rechtstreeks ingediend bij een
erkende kredietinstelling, die hij gekozen heeft onder de instellingen door de gouverneur of zijn
gemachtigde aangewezen in de betekening waarvan sprake in § 2 van artikel 9 van de wet van 12 juli
1976.
Deze aanvraag zal inzonderheid vermelden:
1° de gemotiveerde en betekende beslissing uitgaande van de gouverneur of van zijn gemachtigde,
die uitspraak doet over de aanvraag tot tegemoetkoming;
2° het maximum bedrag, per categorie van goederen, van het herstelkrediet verleend door bedoelde
beslissing;
3° alle andere inlichtingen, welke het mogelijk maken na te gaan of de aanvraag aan de bij de wet
gestelde voorwaarden beantwoordt.
De verzoekers zijn er toe verplicht de kredietinstellingen alle aanvullende inlichtingen voor het
onderzoek der aanvragen te verschaffen.
Art. 2. De kredietinstelling die de aanvraag in ontvangst heeft genomen stelt het werkelijk bedrag vast
van het herstelkrediet, volgens de modaliteiten bepaald in de overeenkomst die bij toepassing van
artikel 7 van dit besluit wordt afgesloten.
Bij het vaststellen van dit bedrag wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van de
geteisterde, het ongelukkige van zijn toestand, de omvang van de schade die hij geleden heeft, de
aard van de geteisterde goederen, het nut en het tijdstip van hun herstelling, wederopbouw of
wedersamenstelling alsmede met de bestemming die aan de vergoeding en het krediet wordt
gegeven.
Het bedrag mag in geen geval het maximum overschrijden dat, hetzij door de gouverneur van de
provincie van de plaats van de teistering of door zijn gemachtigde, hetzij door het bevoegde Hof van
Beroep werd vastgesteld binnen de grenzen bepaald door artikel 11, § 1, van de wet van 12 juli 1976.
Art. 3. De aangenomen kredietinstellingen maken, naargelang van het geval, aan de Minister van
Openbare Werken of aan de Minister van Landbouw, hun voorstellen over betreffende het openen van
de herstelkredieten.
De verzoekers hebben ten opzichte van die Ministers dezelfde verplichting als voorzien in het
laatste lid van artikel 1.
Art. 4. De akte van kredietopening wordt opgemaakt door de in artikel 1 bedoelde instelling.

Naast de opsomming van de algemene of bijzondere waarborgen die aan het aangevraagde
krediet verbonden zijn, worden de voorwaarden van terugbetaling in de akte bedongen.
Bij het vaststellen van de duur van het krediet, wordt inzonderheid rekening gehouden met de
rentabiliteit die de goederen, welke door de ramp getroffen werden, vertegenwoordigen in handen van
de geteisterde en met de geldmiddelen die hij uit de andere goederen van zijn vermogen en zijn
beroepsinkomsten kan trekken; die duur mag nooit langer zijn dan, respectievelijk twaalf jaar te

- 33 -

mei 2011

Directie Rampenschade

Deze goedkeuring brengt de waarborg van de Staat mede, waarvan sprake in artikel 9, A, 2° en B,
2° van de wet van 12 juli 1976.
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Behoudens vrijstelling bedongen in de overeenkomst waarvan sprake in artikel 7 van dit besluit,
wordt deze akte, al naargelang van het geval, aan de Minister van Openbare Werken of aan de
Minister van Landbouw ter goedkeuring overgelegd.

rekenen van de dag waarop de akte werd verleden wanneer het gaat over goederen onroerend van
nature en acht jaar wanneer het andere goederen betreft.
Art. 5. Hij die een herstelkrediet bekomt in uitvoering van de wet van 12 juli 1976 is intrest
verschuldigd waarvan de rentevoet niet hoger mag zijn dan de normale rentevoet van de
kapitaalmarkt, die voor gelijkaardige leningen door de openbare kredietinstellingen wordt toegepast.
[De intrest is betaalbaar, na vervallen termijn.]
aldus gewijzigd bij het K.B. van 27 november 1979, art. 1 (B.S. 20.12.1979)

Het deel van de rentevoet dat de Staat, door tussenkomst van de Nationale Kas voor
Rampenschade, te zijnen laste neemt, is ten aanzien van de geteisterden gelijk aan het verschil
tussen de rentevoet aangerekend door de kredietinstelling en een rentevoet van 5 pct.
De schuldenaar dient slechts de tegen de verminderde rentevoet berekende intrest aan de
kredietinstelling te betalen, maar dat voordeel vervalt, enerzijds, indien hij de aangegane verplichting
ten opzichte van de voornoemde instelling niet naleeft, behalve wanneer hij door de Minister van
Openbare Werken of door de Minister van Landbouw, al naargelang van het geval van het verval
ontheven wordt, en, anderzijds, van zodra de instelling overgaat tot een terugvordering van ten
onrechte verleende kredieten.
Art. 6. Degenen die het voordeel van het openen van herstelkredieten genieten, zijn er toe verplicht
aan de afgevaardigden van de Ministers die met de toepassing van de wet belast zijn, machtiging te
verlenen tot het bezichtigen van de goederen die getroffen werden door een natuurramp en hun alle
voor hun opdracht nuttige inlichtingen te verstrekken.
Art. 7. De modaliteiten van tussenkomst van de kredietinstellingen, van het vaststellen van het
werkelijk bedrag van het herstelkrediet en van de betaling aan deze instellingen van de
intrestaandelen alsmede de kosten voortspruitend uit de toekenning van de herstelkredieten te dragen
door de Nationale Kas voor Rampenschade, worden bepaald in een overeenkomst afgesloten tussen
de Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Openbare Werken, de Minister van Landbouw en de
Minister van Financiën, de Nationale Kas voor Rampenschade en ieder van die instellingen.
Art. 8. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
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Art. 9. Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Landbouw en Onze Minister van Openbare
Werken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 FEBRUARI 1977 TOT VASTSTELLING VAN HET TARIEF DER
FINANCIËLE STAATSTEGEMOETKOMING IN DE ERELONEN EN ONKOSTEN VAN DE
DESKUNDIGEN WAAROP DE GETROFFENEN EEN BEROEP HEBBEN GEDAAN VOOR DE
VASTSTELLING EN DE SCHATTING DER SCHADE AAN PRIVATE GOEDEREN VEROORZAAKT
DOOR NATUURRAMPEN [ALGEMENE RAMPEN]. (inw. 15 maart 1977) (B.S. 15.03.1977)
Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikelen 10, § 1, 4°, b, en 53;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de wijzen van raming der schade
aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen [algemene rampen];
Gelet op het koninklijk besluit van 20 augustus 1976 betreffende de vergoeding der schade aan
roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik veroorzaakt door natuurrampen [algemene
rampen];
Op de voordracht van Onze Minister van Openbare Werken.
Artikel 1. De vermeerdering van de vergoeding bedoeld in artikel 10, § 1, 4°, b, van de wet van 12 juli
1976 betreffende de herstelling van zekere schade aan private goederen veroorzaakt door
natuurrampen, wordt slechts toegekend voor de schade die het voorwerp uitmaakt van een deskundig
verslag opgemaakt volgens de regelen der kunst door een persoon die voldoet aan de bij artikel 53
van dezelfde wet bepaalde vereisten en ingediend, tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming,
vóór de datum waarop de provinciegouverneur of zijn gemachtigde de in artikel 19, § 2, bedoelde
gemotiveerde beslissing betekend heeft.
Art. 2. § 1. De in artikel 1 bedoelde vermeerdering wordt geacht alle welkdanige door de deskundigen
aangerekende kosten te dekken; zij wordt beperkt tot het bedrag dat berekend wordt bij toepassing
van het in § 2 van dit artikel vastgestelde tarief en van de bepalingen van artikel 3 hierna.
§ 2. Voor de hierna onder I tot V bepaalde categorieën van geteisterde goederen wordt het
tarief als volgt vastgesteld:
I. Gebouwde onroerende goederen.
1. Schade geraamd op grond van een omstandig bestek met opmeting.
Tranches Overeenstemmend tarief van het schadebedrag [percentage of forfait]
[tot 1 700 EUR

125 EUR

van 1 700 EUR tot 2 500 EUR

7%

van 2 500 EUR tot 5 000 EUR

6%

van 5 000 EUR tot 7 500 EUR

5%

van 7 500 EUR tot 10 000 EUR

4,5 %

van 10 000 EUR tot 12 500 EUR

3,5 %

van 12 500 EUR tot 50 000 EUR

2,5 %

van 50 000 EUR tot 125 000 EUR

2

boven 5 000 000 F

1]

Tranches Overeenstemmend tarief van het schadebedrag
[tot 25 000 EUR

2,5 %

van 25 000 EUR tot 50 000 EUR

1,8 %

van 50 000 EUR tot 75 000 EUR

1,2 %

boven 75 000 EUR

1 %]

aldus gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 40. (inw. 1 januari 2002) (B.S. 30.08.2000)
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aldus gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 40. (inw. 1 januari 2002) (B.S. 30.08.2000)

II. Bedrijfsuitrusting en beroepsmeubilair, evenals beweegbare woonlokalen.
1. Gedeeltelijke vernielingen:
Het tarief bedoeld in I, 1, hierboven.
2. Totale vernielingen:
Het tarief bedoeld in I, 2, hierboven.
III.

Alle roerende schade
grondverbeteringen.

behorende

tot

de

landbouw,

evenals

de

Tranches Overeenstemmend tarief van het schadebedrag

[percentage of forfait]

[tot 1 250 EUR

125 EUR

van 1 250 EUR tot 6 250 EUR

2,5 %

van 6 250 EUR tot 12 500 EUR

2%

van 12 500 EUR tot 50 000 EUR

1,75%

van 50 000 EUR tot 87 500 EUR

1,50%

van 87 500 EUR tot 125 000 EUR

1,25%

boven 125 000 EUR

1 %]

schade

aan

aldus gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 40. (inw. 1 januari 2002) (B.S. 30.08.2000)

IV. Schade aan onbebouwde onroerende goederen en bosaanplantingen.
Tranches Overeenstemmend tarief van het schadebedrag
[tot 6 250 EUR

3%

met forfaitair minimum van

125 EUR

van 6 250 EUR tot 12 500 EUR

2,5 %

van 12 500 EUR tot 25 000 EUR

2%

boven 25 000 EUR

1 %]

aldus gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 40. (inw. 1 januari 2002) (B.S. 30.08.2000)

V. Schade aan koopwaren, stocks, grondstoffen, voorraden en onderhoudsproducten, evenals
aan roerende goederen van dagelijks of huishoudelijk gebruik, vermeld in het koninklijk
besluit van 20 augustus 1976.
Schaal vastgesteld in verhouding tot de omvang van het deskundig verslag, volgens hierna
volgend tarief:

[8 EUR]

van de 6e tot de 10e

[6 EUR]

van de 11e tot de 20e

[4 EUR]

boven de 20e

[2 EUR]

aldus gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 40. (inw. 1 januari 2002) (B.S. 30.08.2000)

Een gedeeltelijke tranche wordt slechts aangerekend voor een volledige tranche indien ze 20
regels overtreft.
Art. 3. § 1. Voor de toepassing van de bij artikel 2, § 2, bepaalde tarieven, dient door "schadebedrag"
verstaan te worden het totale bedrag, in waarde op datum van het schadefeit, van de schade die als
grondslag voor de vergoeding in aanmerking genomen wordt voor het geheel der goederen van de
overeenstemmende categorie die in het door getroffene ingediende deskundig verslag voorkomen,
zonder rekening te houden met de eventuele aftrek voor de waardevermindering wegens
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Tranches Bedrag van 40 getikte regels per tranche

ouderdomssleet of wegens elke andere oorzaak van mindere waarde, evenals voor de overblijvende
bestanddelen en de wederbruikbare elementen.
§ 2. Wanneer de aanvraag om tegemoetkoming complexen van goederen betreft die op
verschillende plaatsen gelegen zijn, worden de bepalingen van § 1 afzonderlijk op elk dezer
complexen van goederen toegepast voor zover ze in afzonderlijke deskundige verslagen behandeld
werden.
§ 3. Het tarief vastgesteld in verhouding tot de omvang van het deskundig verslag,
overeenkomstig artikel 2, § 2, V, wordt afzonderlijk per tussenkomende deskundige toegepast.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
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Art. 5. Onze Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 MAART 1977 BETREFFENDE DE WEDERBELEGGING VAN DE
FINANCIËLE TEGEMOETKOMING VERLEEND VOOR HET HERSTEL VAN ZEKERE SCHADE
AAN PRIVATE GOEDEREN VEROORZAAKT DOOR NATUURRAMPEN EN BETREFFENDE DE
WIJZEN VAN TOEZICHT OP DIE WEDERBELEGGING [ALGEMENE RAMPEN]. (inw. 21 april
1977) (B.S. 21.04.1977)
Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen
veroorzaakt door natuurrampen, inzonderheid op artikel 12, § 2;
Op de voordracht van Onze Minister van Openbare Werken.
Artikel 1. Aan de getroffene, begunstigde van een financiële tegemoetkoming, verleend op grond van
de wet van 12 juli 1976, betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen veroorzaakt
door natuurrampen, kan door de Minister tot wiens bevoegdheid de Wederopbouw behoort, of door
zijn gemachtigde toegelaten worden af te wijken van de bepalingen van artikel 12, § 1, eerste lid van
bedoelde wet, die de aanwending van die tegemoetkoming regelen.
De afwijking kan bestaan:
a) in de toelating tot wederopbouw, binnen de grenzen van het nationaal grondgebied, op een ander
grondvlak dan dat van het vernielde goed, en wel onverminderd de bepalingen van §§ 3 en 4 van
artikel 12 van bovenvermelde wet;
b) in de toelating tot het inrichten van een ander goed dat aan getroffene toebehoort;
c) in de toelating tot het oprichten van een nieuw goed met een aanwending die verschilt van die van
het geteisterde goed;
d) in de toelating tot het verwerven van een onroerend goed ter vervanging, mits de financiële
tegemoetkoming beperkt wordt zoals voorgeschreven in artikel 12, § 2, tweede lid van
bovenvermelde wet.
Art. 2. Wanneer buitengewone omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan de Minister of zijn
gemachtigde de termijn van drie jaar, die door artikel 12, § 1 van bovenvermelde wet aan de
getroffene wordt opgelegd voor de wederbelegging van de financiële tegemoetkoming, verlengen.
Art. 3. De Minister of zijn gemachtigde kan de getroffene vrijstellen van elke verplichting tot
wederbelegging mits de financiële tegemoetkoming beperkt wordt zoals voorgeschreven in artikel 12,
§ 2, tweede lid van bovenvermelde wet.
Art. 4. Wanneer het gaat om al dan niet in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten, mag
de wederbelegging om 't even in een goed eigen aan een der echtgenoten of in een
gemeenschappelijk goed gebeuren.
Art. 5. § 1. De bepaling van de waarde der wederbelegging die gedaan is vóór het toekennen van de
financiële tegemoetkoming, hetzij onder de voorwaarden gesteld in artikel 12, § 1 van bovenvermelde
wet, hetzij met een toelating verleend in toepassing van het huidige besluit, evenals het toezicht op de
werkelijkheid van die wederbelegging hebben plaats, bij het onderzoek in eerste aanleg van de
aanvraag tot tegemoetkoming, terzelfder tijd als de tegensprekelijke vaststelling der schade bedoeld in
artikel 19, § 1, tweede lid van dezelfde wet. Bij die gelegenheid worden één of meer processenverbaal van wederbelegging opgemaakt.

§ 2. Het toezicht op de wederbelegging die na de bepaling van de financiële tegemoetkoming
uitgevoerd wordt, gebeurt door vaststelling en schatting, bij middel van alle stavingselementen, van de
materialiteit der werkelijke of gelijkwaardige wedersamenstelling van de geteisterde goederen. Dat
toezicht is opgelegd aan de diensten van het Ministerie van Openbare Werken die belast zijn, ten
behoeve van de Nationale Rampenkas, de betalingsbevelen van de herstelvergoedingen en de
herstelkredieten op te maken.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
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aldus gewijzigd bij het K.B. van 27 oktober 1998, art. 1. (inw. 13 september 1998) (B.S. 21.11.1998)
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[De herstelvergoeding, zoals becijferd overeenkomstig artikel 10, § 1, 3° van de wet van 12 juli
1976, wordt echter, in ieder geval, geacht wederbelegd te zijn ten belope van 60 %; de uitbetaling van
het saldo van de herstelvergoeding kan slechts aangevat worden, nadat het bewijs geleverd is dat de
eerder veronderstelde wederbelegging van 60 % effectief uitgevoerd is.]
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Art. 7. Onze Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JULI 1977 TOT VASTSTELLING VAN DE BEPLANTINGEN,
TEELTEN EN OOGSTEN TE VELDE DIE, VOOR TOEPASSING VAN DE WET VAN 12 JULI 1976
BETREFFENDE HET HERSTEL VAN ZEKERE SCHADE VEROORZAAKT AAN PRIVATE
GOEDEREN DOOR NATUURRAMPEN, NORMAAL DOOR EEN VERZEKERINGSCONTRACT
TEGEN HAGEL KUNNEN GEDEKT WORDEN. (inw. 30 augustus 1977) (B.S. 30.08.1977)
Gelet op de wet van 12 juli 1976, betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen, inzonderheid artikel 4, 4°, b;
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Middenstand.
Artikel 1. De beplantingen, teelten en oogsten te velde, bedoeld in artikel 4, 4°, b, van de wet van 12
juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door
natuurrampen, die normaal door een verzekeringscontract tegen hagel kunnen gedekt worden, zijn de
volgende:
tarwe, spelt, haver, rogge, gerst, mengsels van voormelde gewassen, maïs, boekweit, aardappel,
suiker- en voederbiet, luzerne, klaver, wikke, veldbonen, velderwt, vlas, hennep, koolzaad, tabak, hop,
koffiecichorei, staak- en stambonen, pronkboon, erwt, wijmen, riet, asperge, witloof, schorseneer,
wortel, selder, radijs, ramenas, groentekolen, snijbiet, peterselie, prei, meiraap, pastinaak, veldsla,
kervel, tuinkers, dragon, venkel, valeriaan, rabarber, ui, sjalot, augurk, komkommer, pompoen,
meloen, sla, spinazie, andijvie, tomaat, aardbei, bessen, braam, framboos, kers, appel, peer, pruim,
perzik, abrikoos, kwekerijen van sierplanten, boomkwekerijen, teelten voor zaadproduktie
inzonderheid: zaad van groente- en voederkolen, ui-, gras-, lupine-, stoppelknollen-, mosterd-, wortel-,
wikke-, karwij-, kervel-, spinazie-, radijs-, witloof-, raap-, kanarie- en blauwmaanzaad, koriander,
zaadbiet.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
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Art. 3. Onze Minister van Landbouw en Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 2007 TOT VASTSTELLING VAN DE
VOORWAARDEN VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 2, § 3, EERSTE LID, 2°, VAN DE WET
VAN 12 JULI 1976 BETREFFENDE HET HERSTEL VAN ZEKERE SCHADE VEROORZAAKT AAN
PRIVATE GOEDEREN DOOR NATUURRAMPEN. (B.S. 24.01.2008)
Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 3, ingevoegd bij de wet van 21 mei
2003;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 januari 2007;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 23 juli 2007;
Gelet op advies 42.832/1 van de Raad van State, gegeven op 10 mei 2007, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Economie en
Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en op het advies van Onze in Raad vergaderde
Ministers,
Artikel 1. Worden beschouwd als houders van het verzekeringsbelang, bedoeld in artikel 2, § 3,
eerste lid, 2°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen, de natuurlijke personen die, op de dag van de erkende ramp,
met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
recht hebben op een leefloon of, met toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn recht hebben op een gelijkwaardige financiële
hulpverlening.
Art. 2. De belanghebbende die zijn financiële situatie wenst in te roepen om aanspraak te maken op
een financiële staatstegemoetkoming voor de ingevolge een erkende ramp geleden schade aan zijn
niet verzekerde goederen, dient aan de hand van een door het bevoegde openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn af te leveren attest te bewijzen dat hij op de dag van het schadelijk feit een
leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp ontving of in aanmerking kon komen voor het verkrijgen
van een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2006.
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Art. 4. Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Economie en Onze Minister van
Maatschappelijke Integratie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

