
 
 
 
 

Samenvattende lijst van de desgevallend bij te voegen documenten 
 

 
 
Algemeen formulier Natuurlijke Personen : 
 

 Kopie van het huwelijkscontract 

 Attest van gezinssamenstelling 

 Volmachtbewijs of bewijs van hoedanigheid indien iemand 
optreedt in naam van de getroffene(n) 

 

Indien niet in eigen bezit, te 
verkrijgen bij 
 

Notaris 
Gemeentebestuur 
 
 

 
Algemeen formulier Rechtspersonen :  
 

 Statuten en eventuele wijzigingen 
 

 
 
 
Belgisch Staatsblad 

 
Bijzonder formulier A : 
 

 Attest van het registratiekantoor, waaruit blijkt dat U op het 
ogenblik van de ramp eigenaar, erfpachter of opstalhouder was 

 

 Kopie van de verzekeringspolis  

 Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van 
niet-tussenkomst 

 Verslag en ereloonnota van de expert 

 Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming 
van de schade (*) 

 Bewijsstukken van de geleden schade 

 Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen 
 

 
 
FOD (ministerie) Financiën, 
Administratie van het Kadaster, 
Registratie en Domeinen 
    
Verzekeringsmaatschappij 
Verzekeringsmaatschappij 

 

 
Bijzonder formulier B :  
1.  Inboedel 

 Kopie van de verzekeringspolis  

 Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van 
niet-tussenkomst 

 Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming 
van de schade (*) 

 Bewijsstukken van de geleden schade 

 Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen 

 Kopie van het huurcontract in geval u een gemeubelde woning 
verhuurd hebt 

 
2.  Motorvoertuigen 

 Kopie van het inschrijvingsbewijs 
 

 Kopie van het verzekeringsbewijs 

 Attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-
tussenkomst 

 Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming 
van de schade (*) 

 Bewijsstukken van de geleden schade 

 Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen 

 
 
 
Verzekeringsmaatschappij 
Verzekeringsmaatschappij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOD (ministerie) Mobiliteit en 
Vervoer, Dienst Inschrijvingen 
 
Verzekeringsmaatschappij 
Verzekeringsmaatschappij 

 

 
 

 
 



 
Bijzonder formulier C :  
 

 Kopie van de verzekeringspolis  

 Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van 
niet-tussenkomst 

 Verslag en ereloonnota van de expert 

 Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming 
van de schade (*) 

 Bewijsstukken van de geleden schade 

 Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen 
 
 
 

 

 
 
 
Verzekeringsmaatschappij 
Verzekeringsmaatschappij 

 

Bijzonder formulier D :  
 

 Proces-verbaal van de gemeentelijke landbouwcommissie 

 Kopie van de verzekeringspolis  

 Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van 
niet-tussenkomst 

 Verslag en ereloonnota van de expert 

 Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming 
van de schade (*) 

 Formulier van de oppervlakte-aangifte 

 Bewijsstukken van de geleden schade 

 Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen 
 

 
 
 

Verzekeringsmaatschappij 
Verzekeringsmaatschappij 
 
 
 
 
Departement Landbouw en Visserij 

 

Bijzonder formulier E :  
 

 Attest van het registratiekantoor, waaruit blijkt dat U op het 
ogenblik van de ramp eigenaar, erfpachter of opstalhouder was 

 

 Kopie van de verzekeringspolis  

 Gedetailleerd attest van de verzekeringstussenkomst of attest van 
niet-tussenkomst 

 Verslag en ereloonnota van de expert 

 Afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en raming 
van de schade (*) 

 Kadastraal plan waarop de ligging van de percelen is aangeduid  
 
 

 Plan van het Nationaal Geografisch Instituut waarop de ligging 
van de percelen is aangeduid (te gebruiken in geval van 
bosaanplantingen) 

 Bewijsstukken van de geleden schade 

 Bewijsstukken betreffende de reeds uitgevoerde herstellingen 
 

 
 

   FOD (ministerie) Financiën, 
Administratie van het Kadaster, 
Registratie en Domeinen 

   Verzekeringsmaatschappij 
   Verzekeringsmaatschappij 
 
 
 
 

   FOD (ministerie) Financiën, 
Administratie van het Kadaster, 
Registratie en Domeinen 

    
Nationaal Geografisch Instituut 

 
 
(*) BELANGRIJKE OPMERKING 
Bezorg onze diensten alleszins vóór het verstrijken van de indieningstermijn een duidelijke omschrijving van de 
schade.  Op die manier vermijdt U dat de vergoeding voor deze schade afgewezen wordt. 

 

 


