Vlaamse overheid
Vlaams rampenfonds
Havenlaan 88, bus 100
1000 BRUSSEL

Formulier voor het melden van schade veroorzaakt door
een schadelijk weersverschijnsel

Meld uw schade in dit formulier en verzend het ingevuld
meldingsformulier bij voorkeur naar rampenfonds@vlaanderen.be of via
post naar Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88, bus 100, 1000 Brussel
(postdatum geldt als bewijs) met vermelding “Meldingsformulier schade”.
Het Vlaams Rampenfonds zal uw melding laten onderzoeken. De Vlaamse
Regering zal op basis van dit onderzoek, in toepassing van de geldende
wetgeving, beslissen over de erkenning als ramp.
Opgelet: deze melding geldt niet als een aanvraag tot vergoeding van uw
schade.
Pas na een erkenning als ramp (publicatie van het erkenningsbesluit in het
Belgisch Staatsblad) kan een aanvraag tot effectieve vergoeding ingediend
worden.
De publicatie van een erkenningsbesluit wordt gemeld op de website van
het Vlaams Rampenfonds.

Gelieve volgende gegevens in te vullen:
1. Identiteitsgegevens:
Voornaam:
Naam:
Straat:
Gemeente:
E-mailadres:

Nr:
Bus:
Postcode:

2. Plaats(en) waar schade werd geleden*:
Hoofdgemeente

Postcode

Teelt**

Totaalbedrag van de schade
* Vul, bij plaatsgebrek, op een afzonderlijk blad deze gevraagde gegevens aan
** Indien van toepassing

3. Korte beschrijving van de schade:

Perceelsopp.
in ha**

Schadebedrag

4. Het weersverschijnsel dat de schade heeft veroorzaakt:
(indien u schade hebt geleden door meerdere weersfenomenen, gelieve één meldingsformulier per weersverschijnsel in te vullen)

☐hevige en aanhoudende regenval
☐overstroming
☐stormwinden en rukwinden met een lokaal karakter
☐aardbeving
☐ernstige droogte (zonnebrand komt niet in aanmerking)
☐uitzonderlijke vorst
☐natuurbrand van natuurlijke oorsprong (zonnebrand komt niet in aanmerking)
☐aardverschuiving of grondverzakking
☐hagelbuien
☐sneeuw- of ijsdruk
☐vulkaanuitbarsting
☐orkaan
5. Het tijdstip waarop het weerschijnsel met uitzonderlijk karakter zich
heeft voorgedaan:
begindatum:
einddatum:

/
/

/

dag/maand/jaar

/

dag/maand/jaar

6. Voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten:
- Beschikt u over een brede weersverzekering?
ja
neen
- Hoeveel percent van het totaal teeltareaal is verzekerd via een brede
weersverzekering?
- Is er schade aan niet-verzekerde percelen?
ja neen
7. Handtekening en datum:

/

/

dag/maand/jaar

Het Vlaams Rampenfonds hecht veel belang aan u en uw persoonsgegevens. We bewaren uw gegevens zo veilig mogelijk,
beschermen die tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang, en behandelen die met een strikte naleving van de
regelgeving over gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27
april2016 ('AVG‘). U kunt op ieder moment uw gegevens bekijken en aanpassen door een e-mail te sturen naar
rampenfonds@vlaanderen.be

