
 
 

RAADPLEEG DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE 

(te verkrijgen bij uw gemeentebestuur of te lezen op internet :  http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds) 
 
 

Aanvraag om financiële tegemoetkoming in geval van algemene ramp 
 

 

Voorbehouden aan de administratie Benaming algemene ramp :  

 Dossiernummer :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Datum waarop de schade werd veroorzaakt : …………………………… 
 
2. Inlichtingen betreffende de getroffen rechtspersoon (=eigenaar op het ogenblik van de ramp) 
 

 Benaming : ………………………………………………………… 
 

 Rechtsvorm : ………………………………………………………… 
 

 Voeg de tekst van de statuten en van de eventuele wijzigingen bij.   
 

 Datum van eventuele ontbinding : ………………………………………………………… 
 

 Adres : 
 

 Op de dag van de ramp Huidig adres, indien  sindsdien 
gewijzigd 

Voor de vennootschappen   

1° De maatschappelijke zetel, of indien 
de maatschappelijke zetel niet in België 
gevestigd is, het bestendig bijkantoor in 
België 

………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

2° De hoofdzetel van uitbating of 
bedrijvigheid in België 

 
 

………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

Voor de V.Z.W.   

De hoofdzetel van de bedrijvigheden 
 
 
 

………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

 

 Nummer bankrekening IBAN : ……………………………………………………………………………..   
                                      BIC: ………………………………………………………………………………. 

 

 BTW-nummer en BTW-stelsel : …………………………………………………………………………… 
 

 Identificatienummer bij de Kruispuntbank voor ondernemingen : ………………………………………………… 
 

Algemeen formulier  
Rechtspersonen 

 

http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds


 Contactpersoon :  - Naam : ………………………………………………………………………………………….. 
- Telefoonnummer : …………………………………………………………………………….. 
- E-mailadres : …………………………………………………………………………………… 

 

 Personen die de macht hebben de rechtspersoon te verbinden :  
 

Naam Voornaam Functie Huidig adres 

1.    
 
 

2.    
 
 

 
3. Heeft iemand, buiten het Rampenfonds of de verzekeringsmaatschappij, U financieel geholpen?   
 

 Ja ;  
 

Aard van de tussenkomst :  een gift  

 een renteloze lening 
Bedrag van deze tussenkomst : ……………………………………………………………………… 

   

   Neen 
 
4.  Stelde U voor een rechtbank een vordering in, tot vergoeding van de schade die in de huidige aanvraag 

aangegeven wordt?  Ja ; Bij de rechtbank van …………………………………………………………………… 
            tegen .………………………………………………………………… 

    Neen 
 
5.  Diende U in verband met dezelfde ramp een andere aanvraag in bij het Vlaams Rampenfonds? 

 Ja, op naam van .......................................................................... 

 Neen 
 
6.  Adres in België naar waar de vergoedingsbeslissing gestuurd kan worden : ………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.  Aantal bijzondere formulieren dat u samen met deze aanvraag hebt ingediend: 

_ _ _  formulier(en) A  
_ _ _  formulier(en) C  
_ _ _  formulier(en) D  
_ _ _  formulier(en) E  

 
8. Verklaring op erewoord 
Ik bevestig op mijn eer dat deze aanvraag en de bijzondere aangifteformulieren, alsook de bijlagen, oprecht en 
waarachtig zijn.   
Ik besef dat ik me blootstel aan sancties wanneer ik een valse aangifte doe of wanneer ik bedrieglijke 
handelingen aanwend om de schade te bewijzen of te ramen. 
 

 
Datum :      
Handtekening(en) :     

 

 

 

 

    

 

 
 

OPGELET! 
Enkel de schade die werd vermeld in uw aanvraag, wordt vergoed.  Meld dus ALLE VASTGESTELDE SCHADE.  
Vergeet niet AL DE NODIGE BEWIJSSTUKKEN bij te voegen.  FOTO’S zijn ten zeerste aanbevolen.   

 


